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  يمرز يشهرها يتآن بر امن يركاال و تأث قاچاق يدهپد
  

  2ياوري يرضا، عل1يقاسم محمد

  و مطالعات ناجا يقاتسازمان تحق يپژوهش يعلم يئتعضو ه -1
  و مطالعات ناجا يقاتسازمان تحق يپژوهش يعلم يئتكارشناس ارشد آمار و عضو ه -2

  

  چكيده
 و بـرآن  مؤثر عوامل امنيت، موضوع مطالعه شهرها، در اجتماعيهاي  امني نا رواج و شهرنشيني گستردگي به توجه با امروزه 

. اسـت  برخوردار بيشتري حساسيت از مرزي شهرهاي در موضوع اين و است يافته شهرها ضرورت در امنيت تقويت راهكارهاي
-م مرزنشين ميهاي اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه ونيز امرار معاش مردمبادله تجاري مرزي يكي از شاخص

-باشد و از اين طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي همسايه مي توانند دركنارهم وبـاهم از فرصـتها ومنـابع مشـترك    
تواند منجر به استمرار وپايداري دوستي وتفاهم طرفين، امنيت و رونـق اقتصـادي وتوسـعه، ايجـاد     نمايند و اين امر مياستفاده 

ليكن گرايش فعاليتهاي اقتصادي در مرزها به سمت . مزيت نسبي درمناطق مرزي گرددنوع  يري يكگشغلي و شكلفرصتهاي 
عـدم توسـعة   دهد با ايجاد موانـع متعـدد باعـث     كاالي قاچاق ضمن اينكه، اقتصاد پوياي مناطق مرزي را تحت الشعاع قرار مي

دگي مردم، كاهش فقر، توزيـع نامناسـب درآمـد، و در نهايـت     پايدار بويژه اقتصاد نواحي مرزي، ايجاد خلل در استانداردهاي زن
 بـا  تـا  آن اسـت  بـر  حاضر نوشتار ضرورتي چنين پي در .عدم استقرار امنيت پايدار را در شهرهاي مرزي بدنبال خواهد داشت

هايت تبيين تـأثير  بپردازد و در ن اقتصاد مرزي و متعاقب آن بر امنيت شهرهاي مرزي تأثير كاالي قاچاق بر ميزان بررسي هدف
روش . منفي پديده قاچاق بر امنيت شهرهاي مرزي با استفاده از شواهد به عنوان يافته هاي اين پـژوهش محقـق خواهـد شـد    

  .است صورت گرفته اي كتابخانه مطالعات طريق از كه بوده تحليلي توصيفي، پژوهش اين در تحقيق
  

  .يدارپا يتامن ي،اد مرز، بازارچه مرزاقتص ي،اقتصاد يتقاچاق، امن يكاال :يديكل واژگان
  
  

  :مقدمه
 مناطق در ناامني مسائل درگير با كشورهاي كه طوري به سازد مى متأثر را كشور امنيت و توسعه روند مرز، در امنيت مسئله
 كل به مستقيم طور به ناامني اين و يافته ناامني گسترش ...و تنگدستي فقر، جمله از مختلف داليل به كه اند دريافته مرزي
  .است گرديده منتقل كشور

معضل قاچاق كاال  وضرورت مقابله با آن يكي از دغدغه هاي مهم كشور بويژه در مناطق مرزي و در عرصه اقتصادي و امنيتـي  
ا  مي باشد كه در سالهاي اخير بصـورت يـك چـالش و مشـكل بـزرگ بـر       .ا.است كه مورد توجه مسئولين عالي نظام مقدس ج

امنيتي كشور مطرح شده است به طوريكه مقام معظم  "حيطي همچون اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي، سياسي خصوصاعوامل  م
گسـترش  : رهبري و فرماندهي معزز كل قوا  در فرماني  در مورد قاچاق كاال و ارز خطاب  به رئيس جمهور وقت صادر فرمودند

وني و سرمايه گذاري  و اشتغال؛ خطر جدي و بزرگي است كه بايد بـا  پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قان
جديت تمام با آن مبارزه كرد و بر همه دستگاههايي كه به نحوي در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در ايـن  

و داراي اشـراف قـانوني در    بايد كانون مركزي اين مبـارزه در سـطح عـالي؛ نزديـك بـه رئـيس دولـت        ":اوال.  مبارزه ايفا كنند
  .دستگاههاي ذيربط باشد
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  .تبليغات مناسب؛ هوشمندانه و همه جانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد: "ثانيا
  .برخورد قضايي و انتظامي،قاطع و در ارتباط كامل  با تصميم گيري هاي آن كانون مركزي باشد: "ثالثا
بر خالف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي  "ي كامالعزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاقچ: "رابعا

   ] http://leader.ir [. ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گونانگون اين مبارزه قرار گيرد
عضالت اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و سياسي پديده قاچـاق كـاال   عليهذا بر اساس اين فرمان ميتوان به ابعاد وسيع و گسترده م

از اين جهت در مي يابيم كه براي  تشديد اين مبارزه حساس و طوالني ساختار ها و قوانين و مقررات موجود پاسـخگو  . پي برد
در . ن امـر  جلـوگيري نمايـد   نبوده و بطور قاطع نمي تواند مرتكبين به اين اعمال غير قانوني را متنبه نموده و از گسـترش ايـ  

بررسي و برآورد وضعيت قاچاق در ايران و بعضي كشور هاي ديگر  اين واقعيت احساس مي شود  كه با توجه به وجود مرز ها و 
واردات كه زمينه پيدايش  پديده قاچاق كاال شده و اثـرات منفـي آن از جملـه     -سياست هاي اقتصادي دولتها در امر صادرات 

البته هرچند پديده قاچاق كاال مختص به كشور مـا  . باشد منيت مرز، عملكرد نظام اقتصادي، تجاري مالي و پولي مياخالل در ا
هـم نشـانگر  رونـد صـعودي قاچـاق كـاال در ايـن        ... آمريكا،كانـادا و انگلـيس  و  : نبوده و بررسي تجارت بعضي كشورها ماننـد 

در ايـن بررسـي و   . ي مقابله با آن از وضـعيت مناسـبي بـر خـوردار اسـت     كشورهاست، ليكن  قوانين و مقررات و روشهاي  علم
پژوهش  سعي بر اين تا با تبيين اثرات مخرب كاالي قاچاق در برقراري امنيت مرز، در خصوص اثرات مثبت اقتصاد سالم مرزي 

يـن آسـيب هـاي اقتصـادي،     بررسي ها  نشانگر اين است كه كشور ها بـراي  مقابلـه بـا ا   . بر امنيت شهرهاي مرزي بحث گردد
تحت سياستهاي گمركي و در پاره اي موارد بـا اقـدامات    "اند و معموال سياستها و راهكارهاي مختلفي را انتخاب و تجربه نموده

بـا امعـان   . به همراه اقدامات تاميني و تربيتي  اقدام به مقابله با اين اين گونه جرائم مي نمايند "مكمل در قالب مجازات و بعضا
ظر به آنچه كه اشاره شد رشد فزاينده و غير قابل كنترل قاچاق كاال و اختالل حاصل از آن در رونـد  توسـعه اقتصـادي مـرز،     ن

علمـي   "بررسي، مطالعه و ارزيابي تحوالت و نوآوري هاي اخير قانون گذاري در مورد اين جـرائم و يـافتن راهكـار هـاي كـامال     
ه الزامي ساخته است و خوشبختانه مسئولين امر با عنايت به فرمان رهبـر معظـم انقـالب    مبارزه با قاچاق كاال را بيش از گذشت

  . اند كه هر چند راه نرفته بسيار است اسالمي، با رويكرد جديد و علمي به اين مقوله توجه خاصي را معطوف داشته
 :تحقيق ضروت و مسأله بيان
 فضاهاي و مكانها ناامني .ناامني است احساس يا ترس عمومي، ايفضاه در مردم حضور تهديدكننده عوامل مهمترين از يكي

 عمـومي،  مشـاركت  و فرهنگـي  رشـد  راه سر بر مانع با ايجاد و كند مي مختل روزمره زندگي در را سالمتي و نشاط عمومي،
  )8، ص1381افتخاري، ( .نمايد مي تحميل جامعه بر را زيادي هاي هزينه

 گروههاي و افراد ميان و تفاوتهاي شباهتها به توجه با بتوانند بايد شهروندان فعاليت و گيزند بستر عنوان به شهري فضاهاي
 اجتماعي اقشار تمامي نياز به و كند فراهم افراد همه را براي جذاب و پايدار و سالم امن، محيطي جنسي، اجتماعي، و سني
 )10، ص1384شريعتي، . (باشند پاسخگوي حداقل نيازها و بدهند مناسب پاسخ
 و امنيت عنصر از تر استعدادها، مهم شكوفايي همچنين و جانبه يك تكامل و توسعه پيشرفت، براي عنصري هيچ ترديد بي

  . بود نخواهد پذير امكان امنيت بدون امن اقتصادي، فعاليت و خالقيت اجتماعي، توسعه و نبوده جامعه در آرامش تأمين
 فضـاهاي  وجـود  و بيكـاري  مسأله آن بر مزيد و مذهبي -قومي اختالط آمدن بوجود و امنيت شهري بحث به توجه با امروزه
 بـه  شـهروندان  نـاامني  احسـاس  و امنيـت  بحث اجتماعي، ناهنجاريهاي و ها، انحرافات آسيب آنها، پيامد و شهر در خيز جرم

 .است شده بزرگي تبديل دغدغه
 به اهداف توجه با امنيت و آسايش رفاه، هاي مؤلفه بررسي سالم شهر به رسيدن و شهري پايدار بحث توسعه به توجه با لذا

 زيسـت  و كالبـدي  فيزيكي، كيفيت ابعاد فقط نه كه است شهري سالم، شهر از منظور و يابد مي ضرورت شهري ريزي برنامه
  .گيرد مي بر در هم را ...فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي، ابعاد بلكه است، مدنظر شهر محيطي
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شهرهاي مرزي نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و چه بسا بدليل اهميت ژئوپليتيكي كـه دارنـد، از حساسـيت    بديهي است 
بنابراين تمامي موارد مؤثر در امنيت شهرهاي مرزي، ازجمله اقتصاد سالم مرزي نيـز از اهميـت و جايگـاه    . بيشتري برخوردارند

يكي از عوامـل مخلـل امنيـت اقتصـادي و بـه تبـع آن امنيـت داخلـي در          .بسيار مؤثري در امنيت شهرهاي مرزي برخوردارند
شهرهاي مرزي بحث قاچاق كاالست كه اين پژوهش با تأكيد بر اثرات مخرب قاچاق كاال و اثرات مثبـت اقتصـاد سـالم مـرزي     

  .تدوين گرديده است
  :مفهوم و تعريف قاچاق
مركي به عنوان تقلب در نقل و انتقال كاال بدون پرداخت عوارض عملي پنهاني است و در اصطالح گ قاچاق به معناي ربودن و

 صورت به غير قانوني كه و مخفيانه تحركات و انفعاالت و در تعريف ديگر فعل. شود گمركي و سود بازرگاني محسوب مي
 مبادرت به كه را اشخاصي يا و شخص.قاچاق مي نامند را مي شود قانون انجام مجري ديده مسئولين از به دور و سازماندهي

 صورت به كه خروج افرادي و ورود به مشخص، به صورت اقتصاد علم در سوداگرليكن قاچاقچي يا نمايند، مي قاچاق انجام
بديهي  .مي نامند كاالي قاچاق شود، مي قاچاق كاالي اقتصادي كه قاچاقچي گفته و صورت ميگيرد كشور مرزهاي از مخفيانه

غالباً . ر شده و معامالت غيرقانوني آن از سوي دولت ممنوع مي باشد قاچاق تلقي مي شوداست هر كااليي كه وارد كشو
. نمايند قاچاقچيان، كاال ها را به صورت غيرقانوني و بدون كسب مجوز دولت و پرداخت گمرك وارد يا صادر و حمل و نقل مي

قانوني ساماندهي شده و به دور از ديد نهادهاي مجري در اين زمينه كليه فعل وانفعاالت و تحركات كامالً مخفي و بطور غير 
در واژه هاي حقوقي، قاچاق به معني حمل و نقل . قانون و بصورت مخفيانه انجام كه حق و حقوق دولت نيز پرداخت نمي گردد

توجه به نقض  عليهذا با. كاال از محلي به محل ديگر از يك نقطه يا چند نقطه به خارج از كشور و يا داخل كشور مي باشد
  :باشد قانون توسط قاچاقچي، قاچاق داراي انواع مختلفي است كه مهمترين آن به شرح ذيل مي

 قاچاق ارز، كاالي گمركي و تجاري  و بويژه انواع كاالهاي استراتزيك همانند فرآورده هاي نفتي
 قاچاق سالح و مهمات و ابزارهاي جنگي و آتشزا بويژه از  نوع كوچك  -
 ملي و عتيقه جات قديمي  قاچاق آثار  -
 قاچاق مواد مخدر، دخانيات بخصوص از نوع نسل جديد روانگردان  -
 قاچاق انسان و آدم ربائي  -

به طور كلي قاچاق را به عنوان اقتصاد پنهان، سياه، مخفي، بصري، خاكستري و كبود، غيررسمي، نامرئي، نامنظم، غيرقانوني، 
  . ، غيرقابل مالحظه و مشاهده نامشهود، گزارش نشده و ثبت نشده نيز مي نامنداي، نهفته، زيرزميني موازي، ثانوي، سايه

زيان براي  -4زيان براي توليد كنندگان   -3زيان براي اصناف   -2زيان براي مردم   -1: نوع زيان براي كشور دارد 4قاچاق 
  . حكومت

ه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تدوين نموده لذا توصيه مي شود مسئولين مربوطه جهت جلوگيري از اين زيانها برنام
بايد اذعان داشت كه پديده قاچاق و قاچاق فروشي به امنيت . و اقدامات ويژه اي را با تعيين اولويت در دستور كار قرار دهند

يج و اشتغال دائم را داخلي باالخص در شهرهاي مرزي كشور ضربه وارد نموده و توليد داخلي را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترو
  . نمايد محدود مي

  :چگونگي انجام قاچاق
قاچاق شامل فعاليتهايي است كه با ناديده گرفتن قوانين و حمل كاال در داخل و خارج و يا بين دو كشور با كسب درآمد 

شورهاي در حال توسعه در اين راستا تجارت غير قانوني سهم بسيار بزرگي را در اقتصاد زيرزميني ك. نامشروع همراه ميباشد
گذاري غير معمول و همچنين توليد كاالهاي غير مرغوب و ورود آنها به كشورهاي در حال توسعه، و از  قيمت. ايفا مي نمايد

طرفي عدم پرداخت ماليات و حقوق گمركي، تقلب، فرار سرمايه موجب پولشويي در اين تجارت غيرقانوني و البته ناپايداري 
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هاي انجام قاچاق به آن  لذا در زمينه قاچاق مي توان از بعد تجربي و نظري و همچنين علل و شيوه. ودش امنيت داخلي مي
  . پرداخت

  :علل انجام قاچاق
از عوامل اصلي قاچاق بويژه قاچاق فراورده هاي نفتي، عدم تعادل قيمت در دو طرف مرز است بطوريكه خروج و توزيع آنها در 

  .  فقيت آميز هدفمند نمودن يارانه ها كماكان ادامه داردخارج كشور عليرغم اجراي مو
موانع تعرفه و عدم رعايت قوانين گمركي و همچنين عدم نظارت گمركات بر ورود و خروج كاال در مرزها و فقدان تعيين تعرفه 

  .  مالياتي مناسب، قاچاق را تسريع مي نمايد
ولت و كارآفرينان بخش خصوصي بكار نقش بسيار موثري در عدم توسعه بيكاري و عدم توجه به كارآفريني و اشتغال از سوي د

. شود كه كارآفرينان نيز ريسك كمتري در ايجاداشتغال انجام دهند بنابراين كاهش توليد كاال موجب مي. اقتصادي كشور دارد
توسط افراد قاچاقچي بيشتر  يابد از طرفي با افزايش بيكاري مسير خالف به همين جهت ميزان تجارت غيرقانوني افزايش مي

  . پيموده شده و افراد بيكار به علت فقدان درآمد در پي فرصت فعاليت اقتصاد غير رسمي دراجراي قاچاق خواهند بود
فرار از ماليات و عوارض گمركي، فساد اداري، پولشويي و ساير موارد موجب مي شود كه برخي از افراد دست اندركار دولتي نيز 

بنابراين از پرداخت ماليات و عوارض نيز اجتناب نموده و دراين زمينه توليد سرانه ناخالص . ه قاچاقچيان شوندآلوده كمك ب
  . ملي شامل توليد محصول و كاالهاي داخلي كاهش يافته و زيان جبران ناپذيري به كشور و البته شهرهاي مرزي وارد مي نمايد

  : قاچاق، اقتصاد پنهان
ي موفقيت آميز مبارزه با پديده قاچاق توجه به قوانين و مقررات و افزايش مجازاتهاي آن است كه موجب از مهمترين راهكارها

. مي شود قاچاقچيان در محاسبه سود خويش اينگونه هزينه ها را لحاظ نموده و مقابله كمتري براي انجام قاچاق داشته باشند
باشد كه در  اجراي ضوابط و معيارها از اقدامات مناسبي مي توسعه بازرسي و مميزي توليدات و همچنين نظارت بر حسن

  .جريان مهار قاچاق موثر خواهد بود
لذا از آنجا كه قاچاق غالباً از . اي در قاچاق كاال ايفا نمايد تواند نقش عمده هاي قيمت كاال و ماليات مي هماهنگي بين سياست

هاي تعرفه نقش موثري در كاهش فعاليت قاچاق  هاي مالياتي و نرخ تشود سياس طريق مرز هر كشور به ساير كشورها انجام مي
  .خواهد داشت

در سالهاي اخير با شكسته شدن انحصارهاي دولتي و ورود بخش خصوصي به توليد كاال و خدمات تا حدودي مشكالت مرتبط 
ت و ريسك قاچاق، توسعه با قاچاق راكاهش داده از طرفي افزايش همكاري بخشهاي خصوصي و عمومي و افزايش مجازا

بازرسي ها و مميزي توليدات و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و معيارها از اولويتهاي ويژه اي خواهد بود كه نقش عمده اي در 
  . مهار قاچاق خواهد داشت

  :قاچاق فرآورده هاي نفتي
تركيه از مهمترين كاالهاي استراتژيك قاچاق  با توجه به اهميت انرژي و نياز كشورهاي همجوار به ويژه افغانستان و پاكستان و

لذا با عنايت به اينكه ايران از لحاظ ذخاير نفت و گاز جايگاه مهمي را در جهان . فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور مي باشد
اي را به  يارانه هاي نفتي .دارا است، به همين جهت بدون توجه به قيمت استخراج و فرآوري قاچاقچيان با نرخ نازلي فرآورده

برابر بررسيهاي به عمل آمده قاچاق فرآورده هاي نفتي به ويژه نفت و گازوئيل از طريق . كشورهاي همسايه قاچاق مي نمايند
خودروهاي سنگين شامل اتوبوسها، ميني بوسها، تريلرها و كاميونها، نفتكشها در بخش حمل و نقل و نيز تراكتورها، كمباين ها 

در خصوص بنزين موتور نيز . شود گلخانه ها و پمپهاي آب چاه در بخش كشاورزي از كشور خارج مي و حتي از طريق
  . ورزند خودروهاي تيزرو از قبيل سواريها و وانتها و نيز نفتكشها به اين امر اهتمام مي
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. گيرد اي صورت مي هقاچاق گاز مايع نيز از مواردي است كه حداقل به كشورهاي افغانستان و پاكستان به صورت گسترد
صرفنظر از قاچاق مواد خوراكي، وارداتي كه از كشور خارج مي شود در ازاء آن ارز نيز از كشور خارج و كاالهايي نظير پارچه، 
برنج، لوازم خانگي، چاي، اسباب بازي، پوشاك از طريق مرزهاي سيستان و بلوچستان، عراق به ويژه شهرستانهاي زابل و بانه 

متاسفانه عواملي همانند پائين بودن ريسك قاچاق پيچيده بودن مقررات واردات و صادرات، افزايش نرخ . مي شود وارد ايران
هاي دولتي  بيكاري، تمايل زياد به تجمل گرايي، اختالف قيمت كاال در كشور افغانستان وعراق و ايران، قصور برخي از دستگاه

ي در كشور همسايه و وجود افاغنه و با شناسنامه جعلي در كشور قاچاق در انجام وظايف محوله، پائين بودن سطح زندگ
در اين راستا عليرغم اجراي هدفمند كردن يارانه ها كماكان . فرآورده هاي نفتي را در شرق كشور به شدت افزايش مي دهد

هنگي و نظارت كامل و دقيق بر روند رو به رشد قاچاق گرچه تعديل شده ليكن كماكان ادامه دارد كه الزم است بستر سازي فر
كار ماشين آالت كشاورزي و همچنين عملكرد مجاري عرضه و شيوه مطلوب تامين سوخت و توزيع آن در سامانه تجارت نيز 

  . مورد كنترل و نظارت بيشتري واقع شود
 :كاال قاچاق بر موثر عوامل

لذا براي شناخت . افتد بط آن با همسايگان اتفاق ميقاچاق كاال پديده شومي است كه با توجه به شرايط خاص كشور و روا
  . توان اشاره نمود صحيح جهت كنترل قاچاق بايد عوامل موثر آن را مورد بررسي قرار داد كه به سه عامل زير مي

  ساختاريعوامل   )1
  عوامل رفتاري و فردي)  2
  عوامل زمينه اي)  3
  : عوامل ساختاري) 1

ات، سيستمها و روشهاي انجام كار است كه شامل تشريفات گمركي روشهاي افزايش عوامل ساختاري مربوط به قوانين، مقرر
  .. امنيت شغلي، انحصارات دولتي، نظام مالياتي، قيمتگذاري دولتي و محدوديت صادرات و واردات مي شود

  :عوامل رفتاري و فردي) 2
درآمد بيشتر در زمان كمتر، رشد اجتماعي شامل خصوصيات افراد قاچاقچي شده كه در زمينه قانون شكني تمايل به كسب 

پائين به انتخاب راهكار ساده، روحيه خطرپذيري باال، رفاه فردي و اجتماعي پائين، تحصيالت پائين، داشتن سابقه قضائي، 
  . ورزند تبعيض گران اهتمام مي

  :اي عوامل زمينه) 3
مل شده كه در قاچاق كاال موثر است و سازمانهاي كنترل مواردي از قبيل مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شا

قاچاق كاال همانند نيروي انتظامي، گمرك، هيچگونه كنترلي قابل توجهي در اين رابطه نداشته لذا كنترل ناكافي مرزها، 
نامناسب قاچاق در نابرابري هاي اجتماعي و فقر، ناآگاهي مردم، كيفيت نامناسب توليدات داخلي، كمبود كاال در كشور، فضاي 

كشورهاي همسايه، كمبود امكانات توليد، حاكميت فرهنگ داللي، نرخ باالي بيكاري، درآمد پائين مردم، تبعيضات نامناسب 
شرايطي را فراهم نموده كه قاچاق كاال به عنوان راه تامين معاش طرح و نسبت به ساير راهها از موفقيت بيشتري برخوردار 

  . باشد
 :مطرح نمود توان مي ذيل را موارد جمله از متعددي داليل قاچاق تجاري هاي فعاليت براي

 كاال قاچاق ريسك بودن پايين  -
 محدوديتهاي وارداتي و گمركي عوارض سود بازرگاني، گمركي، مالياتهاي نرخ كثرت  -
 ارزي و نوسانات اين نرخها  متعدد نرخهاي وجود  -
 مرزها سوي دو در قيمت كاالها اختالف  -
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 طوالني و گسترده در كشور هايمرز وجود  -
 كشور داخل در خارجي كاالهاي جذب براي موثر تقاضاي  -
 گسترده از رسانه هاي گروهي خارجي تبليغات وجود  -
 رسمي برخي از كاالها واردات بودن پيچيده و گران  -
 كاالها از برخي صادرات و واردات زمينه در انحصار وجود  -
 مرزها در انتظامي نيروي عوامل از برخي ميان در همكاري يا ارتشا موارد  -
 قاچاقچيان با گمرك عوامل از برخي همكاري  -
 انتظامي نيروي با حكومتي نهاي ارگا و ادارات همكاري عدم  -
 انتظامي نيروي سوي از ناكارآمد انساني نيروي كارگيري به  -
 كاال فروشندگان و كنندگان توزيع بر دقيق نظارت و كنترل فقدان  -
 است شده باال قيمت و پايين كيفيت با كاال توليد به منجر كه وليدت بخش ساختاري مشكالت  -
 مرزي نواحي در فقر و بيكاري مرزي و وجود چرخه شهرهاي و استانها محروميت  -
  كوله باري به تجارت كشاورزان هجوم و اخير خشكساليهاي دليل به كشاورزي كاهش  -
 .اقتصادي و سطح توليد امنيت سطح بودن پايين  -
 اقتصاد بودن دولتي و خصوصي بخش قاچاق و همچنين ضعف با مبارزه مقررات و قوانين ضعف  -

  :آثار و پيامدهاي قاچاق كاال بر اقتصاد كشور
تعادل اقتصادي و اعمال سياستهاي صحيح تجارت و همچنين مبارزه با پيامدهاي ناصواب قاچاق كاال و جلوگيري از هرگونه 

متاسفانه وجود كاالهاي قاچاق موجب تضعيف توليد كاالهاي . ناب ناپذير استاختالل در سياستهاي كالن ملي، امري اجت
داخلي شده و بخشي از كاالهاي مصرفي كشور نيز به علت ورود قاچاق توسط مصرف كننده خريداري نميشود بنابراين با نگاه 

  .  ملي بايد جهت رفع مشكالت مربوطه به شرح زير اقدام نمود
تحميل هزينه هاي ارزي قاچاق كاال خارج از عرصه اقتصاد ملي است و ارزي هنگفتي را به تحميل هزينه هاي ارزي،  -1

 . دولت تحميل مي كند در اين راستا مسير حركت اقتصاد ملي نيز با مشكالتي مواجه مي شود
و كاالهاي  تاثير قاچاق كاال بر هزينه واردات كاال در مرحله اول اجتناب ناپذير است: افزايش هزينه واردات رسمي -2

مورد تقاضا در بازارهاي داخلي را نيز با كاهش تقاضاهاي رسمي روبرو نموده و در مرحله بعدي سود دولت در مقايسه با هزينه 
 . هاي واردات قانوني كاالها  نيزكاهش مي يابد

منظور واردات قاچاق كاال اهداف دولت را در تخصيص ارز ب: خدشه در تصميمات دولت براي واردات كاالهاي اساسي -3
 كاال امري ضروري دانسته لذا رشد توليد داخلي را دچار  وقفه مي نمايد 

كاالهاي قاچاق به لحاظ فرهنگي اثر مخرب بر الگوي مصرف جامعه داشته و هويت : اختالل در الگوي مصرف جامعه -4
 . فرهنگي جامعه را زير سئوال مي برد

 قابتهاي بازار داخلي تضعيف توليدات صنعتي داخلي و ايجاد تنش در ر -5
 كاهش فرصتهاي شغلي و توليد سرانه ملي و همچنين درآمد سرانه ملي -6
 اشاعه الگوهاي ناسازگار زيست محيطي بويژه در مسير ترانزيت مواد نفتي    -7
 تضعيف فرهنگ كار در برابر گسترش فرهنگي اقتصاد پنهان و ايجاد معضالت ايمني در اين راستا -8
 غير نفتي و تشديد خروج فرآورده هاي نفتي از مرزهاي كشور تضعيف صادرات كاالهاي -9
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  :فرار سرمايه هاي ملي و ناپايداري امنيت
برخي هرگونه  .باشد تعريف جامع و همه گير فرار سرمايه هاي ملي از كشور متناسب با كاربرد آن داراي معاني مختلفي مي

دانند در حالي كه خروج سرمايه از كشورهاي توسعه يافته را  خروج سرمايه را از كشورهاي در حال توسعه فرار سرمايه مي
معهذا سرمايه گذاران كشورهاي توسعه يافته به فرصتهاي سرمايه . نمايند در ساير كشورها تلقي مي  سرمايه گذاري خارجي

ري عدم اطمينان نمايند، در حالي كه اينگونه سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه با سرمايه گذا گذاري توجه مي
در نهايت بديهي است كه ناپايداري اقتصاد و تضعيف بنيه هاي آن باعث كاهش پايداري . سياسي و اقتصادي مواجه مي باشند

لذا جلوگيري از قاچاق و فرار سرمايه  .گردد امنيت داخلي و به تبع آن باعث افزايش ناپايداري امنيت در شهرهاي مرزي مي
وجوه مشترك فرار سرمايه درزير بعنوان قاچاق مطرح . فزايش ضريب امنيت در شهرهاي مرزي بيانجامدهاي ملي مي تواند به ا

 . گيرد انتقال سرمايه به صورت فرار از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه نيافته صورت مي. ميشود
دي كشور ميزبان دارد و اصوالً خروج سرمايه ها در بخش خصوصي رابطه مستقيمي با عدم اطمينان سياسي و اقتصا )1

 . فرار سرمايه در كنترل دولت داخل كشور ميزبان مي باشد
 . فرار سرمايه غالباً يك پديده و جريان غيرعادي است و ارتباط منطقي با متغيرهاي كالن اقتصادي ندارد )2
 . از مرزتلقي مي شودفرار سرمايه ها غالباً به موضوع خروج خصوصي سرمايه مرتبط است و قاچاق آن به خارج  )3
روشهاي فرار سرمايه مختلف است كه مي توان به خروج ارز، صادرات ارز، قاچاق كاال، خروج دارائيهاي نقدي شامل  )4

 . پول و طال و فرار مغزها، سرمايه هاي انساني اشاره نمود
 . سي مي باشدسيا –فرارو خروج سرمايه هيچگونه سودي براي كشور نداشته و معلول پديده هاي اقتصادي  )5
اصوالً فرار سرمايه موضوع غير معمول اقتصادي است و كمك به قاچاق كاال و ارز مي نمايد در شرايط كنوني اين  )6

 . موضوع بزرگترين چالش كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه نيافته مي باشد
خطر مي اندازد به طور كلي ابعاد  پديده قاچاق تهديدي براي توليد كشور است و سالمتي و ايمني اقتصاد كشور را به )7

در حقيقت اهميت به نيروي كار و دستمزد و . اين تهديدات به قدري گسترده است كه اهميت ويژه اي براي آن بايد قائل شد
 .تامين شغلي نيروي كار خود موجب هزينه شده كه بر دوش افراد شاغل مي باشد

م پيشگيرانه و فرهنگي گرايش پيدا نموده كه بايد آنرا در نزد مصرف امروزه مبارزه با قاچاق از حالت فيزيكي به اقدا )8
 . كننده جستجو نمود

  :دامپينگ و قاچاق كاال
دامپينگ بمعناي فروش كاالزير قيمت، ارزان فروختن و قيمت شكني دربازار و رقابت مكارانه، تبعيض قيمتها ورقابت مخرب 

يك كاال در بازارخارجي با قيمت كمتر از قيمت نهائي آن كاال در كشور دامپينگ در اصطالح عبارتست از فروش . باشد مي
دامپينگ . عرضه كننده بمنظوركسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه كنندگان همان كاال كه البته بشدت قاچاق را ترويج ميدهد

  : انواع مختلفي بشرح زير دارد
موجود در انبارها بعلت تغيير فصل در بازارهاي داخلي  هرگاه توليد كننده احساس نمايد كه كاالي: دامپينگ فصلي -1

 . مشتري نخواهد داشت ممكن است در صدد فروش آن در بازارهاي خارج برآيد
كه موسسات بزرگ توليدي براي حذف رقباي خود در بازارهاي خارجي كاالي خود را تا مدتي : دامپينگ كوتاه مدت -2

 . در بازارهاي داخلي و به قيمت پائين تر از قيمت تمام شده به فروش مي رسانند كوتاه به قيمتي پائين تر از قيمت فروش آن
كاالهايي كه محصول صنايع هزينه كاال است و با افزايش توليد آنها هزينه نهايي توليد كاهش : دامپينگ بلندمدت -3

ر از قيمت داخلي در خارج از كشور به مي يابد و بنگاه توليدي اين امكان را پيدا نموده كه قيمت محصول خود را به قيمت كمت
 . فروش برسانند
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هدف و علل دامپينگ حذف رقباي خارجي و بدست آوردن انحصار و سهم بازار كاالي مربوطه و كاهش مازاد موقتي ذخاير كاال 
  . بمنظور جلوگيري از پائين آمدن قيمتهاي داخلي است كه به انجام قاچاق كاال سرعت مي بخشد

  : ليه اقتصاد مليقاچاق كاال ع
قاچاق شامل فعاليتهائي از قبيل توليد بدون مجوز از مراجع ذيصالح، بازرگاني بدون ثبت در دفاتر رسمي و فعاليتهاي اقتصادي 
بدون پرداخت ماليات، دستكاري استاد دولتي و تجارت، رشوه خواري و باجگيري، توليد و توزيع كاالهاي ممنوع همانند مواد 

افراد معموال . ت الكلي كه داراي خصيصه اقدامات بدون مجوز و خالف مقررات و قوانين ميباشد، انجام مي شودمخدر و مشروبا
  . با انگيزه كسب سود بيشتر به قاچاق مي پردازند ليكن علل و زمينه هاي انجام قاچاق كاال را مي توان بشرح زير مطرح نمود

االي وارداتي وجود تقاضا براي كاال در بازارهاي داخلي كشور است آغاز پديده قاچاق ك: وجود تقاضا در داخل كشور -1
افزايش تقاضا روند رو به افزايش توقعات مصرف كننده داخلي و مولفه هايي از قبيل تنوع توليد كاالها، و افزايش قدرت خريد 

 . در قياس با حجم كاالهاي موجود در بازار نيز در افزايش قاچاق موثر مي باشد
افزايش تقاضا براي كاالي قاچاق موجب مي شود كه تبليغات گسترده اي صورت پذيرفته و : يغات گستردهوجود تبل -2

 . تاثيرگذاري قابل توجهي در فروش كاالها داشته باشد
توليد بسياري از كاالها بلحاظ محتوي فاقد زمينه هاي ارزشي است كه شامل : محدوديت ها و ممنوعيتهاي بيش از حد  -3

 .گمركي شده در اين زمينه تقاضاي كالن داخل با محدوديت بي رويه قوانين و مقررات روبرو مي شودممنوعيتهاي 
از عواملي كه قاچاق را گسترش مي دهد تفاوت قيمت در : ناهمساني و اختالف قيمت كاالها در داخل و خارج كشور -4

 . داخل و خارج كشور مي باشد
عه روشها و عواملي كه زمينه هاي مساعدي را براي انجام  قاچاق فراهم خالهاي اقتصادي شامل مجمو: خالهاي اقتصادي -5

 . مي آورد كه بعنوان اختالف بين نرخ ارز و نرخ بازار آزاد غير رسمي موجب سودآور شدن قاچاق كاال مي شود
 . ي سازدمرزهاي طوالني با همسايگان كنترل و نظارت بر ورود و خروج كاالها را دشوار م: وجود مرزهاي طوالني -6
بلحاظ پر درآمد بودن مشاغل وابسته به قاچاق كاال براي افراد دولتي ممكن است دست اندركاران با جلب همكاري : ارتشا -7

 . و يا چشم پوشي به قاچاقچيان كمك نمايند
 . ي نمايندممكن است برخي از متوليان مبارزه با قاچاق با قاچاقچيان همكار: همكاري برخي از افراد گمرك با قاچاقچيان -8
خوشبختانه اين امر اخيراً با برگزاري جلسات كميته مبارزه با : عدم همكاري ادارات و ارگانهاي حكومتي با نيروي انتظامي -9

 . قاچاق استانها كمرنگ شده است
مرزي بكارگيري نيروي انساني ناكارآمد از سوي نيروي انتظامي خود موجب كم كاري در پاره اي از موارد بويژه در نقاط  -10

 .خواهد بود
 فقدان برخورداري عوامل دولتي و دست اندركار مبارزه با قاچاق از دانش الزم و آگاهيهاي كاربردي  -11
 قيمت پائين كاالهاي قاچاق در مقايسه با محصوالت داخلي و ضعف صنعت و توليد داخلي كاال -12
 ستانهاي مرزي بيكاري جوانان در مناطق و شهرهاي مرزي و همچنين محروميت استانها و شهر -13
 . سودآوري قاچاق كاال كه به اقتصاد ملي لطمات فراواني وارد نموده است -14
 فقدان كنترل و نظارت دقيق بر توزيع كنندگان و فروشندگان كاال و پائين بودن سطح امنيت اقتصادي -15
دولتي اقتصاد ضعف قوانين و مقررات مبارزه با قاچاق و ريسك پايين قاچاق كاال و همچنين ضعف بخش خصوصي و  -16

 كشور
  :اولويتهاي مبارزه با قاچاق كاال
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بنظر ميرسد مبارزه همه جانبه با قاچاق كاال عالوه بر موارد انتظامي مبارزه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، 
يان بويژه دانه شود كه الزم است دولت در سياستهاي كالن ملي بĤنها توجه نمايد قاچاقچ جزايي و كيفري را نيز شامل مي

درشتها، قاچاق را ساماندهي نموده و در برخي استانها و شهرهاي نقاط مرزي با استقرار نيرو و حتي احداث واحدهاي مسكوني 
مبادرت به جمع آوري كاال نموده و در فرصت مناسب آنها را از مرزها خارج مي نمايند متاسفانه در پاره اي از مواقع نيزمبادرت 

نمايند، فروش سهميه  اي مي هاي استراتژيك اعم از گندم، آرد، سيمان، فرآورده هاي نفتي و كليه كاالهاي يارانهبه قاچاق كاال
لذا اين پديده . گردد اين كاالها بويژه مواد نفتي توسط برخي افراد به قاچاقچيان موجب وسوسه خروج اين كاالها از مرز مي

براي بسترسازي اعتياد به مواد مخدر و واردات آنها بخصوص مواد روان گردان و  عالوه بر خسارات فراوان اجتماعي شرايط را
سيگار در سطح وسيعي فراهم مينمايندكه اين امر موجب نارضايتي اقتصادي و قاچاق قسمتي از سرمايه هاي اجتماعي و 

  . اقتصادي و ملي كشور مي شود
كه اولين موضوع افزايش ريسك قاچاق كاال و كاهش هزينه هاي  براي مبارزه با پديده قاچاق دو راهكار مهم وجود داشته

واردات رسمي مي باشد از طرفي تشكيل بانك اطالعات كليه مسائل قاچاق، قاچاقچيان، رديابي هاي الكترونيكي و عقد 
. ده شوم را مهار نمايدپيمانهاي دو جانبه در جهت مبارزه با قاچاق و تدابير و تدوين قوانين جامع مي تواند مبارزه با اين پدي

همچنين حمايت از توليدات داخلي بصورت هدفمند و از سويي ديگر اقدامات فرهنگي جهت ترويج مصرف كاالهاي داخلي از 
شاخصهاي مهم مبارزه با قاچاق است لذا نيازمند برنامه ريزي و اطالع رساني بطور مفصل ميباشد، فراهم نمودن زمينه هاي 

فيت و توجه و رسيدگي به وضع معيشتي افراد فقير و بيكاري و ايجاد اشتغال در مناطق مرزنشين از توليد كاالهاي با كي
شاخصهاي مهم جلوگيري از پديده قاچاق و گسترش اشتغال است كه مشكالت و پيامدهاي آنرا تا حد فراواني را كاهش خواهد 

  . داد
  :امنيت اقتصادي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

  : نيت ملي سه نوع نگرش وجود دارد كه عبارتند ازدر مفهوم ام
  نگرش سياسي) الف
  نگرش نظامي ) ب
  نگرش اقتصادي) ج 

در خصوص نگرش امنيت اقتصادي تحكيم بنيانهاي اقتصاد ملي و جلوگيري از آسيب وابستگي به كشورهاي ديگر و همچنين 
امنيت اقتصادي و ملي را تضمين مي نمايد دگرگونيهاي عدم وابستگي به سرمايه و تكنولوژي كشورهاي پيشرفته كه توسعه 

بين المللي و تائيد آن بر امنيت ملي نيز دستاورد سياسي داشته كه موضوع قاچاق از مسائل مبتال به امنيت اقتصادي است در 
غالباً تاثير . ودزمينه دگرگونيهاي بين المللي مي توان به مسايل سياسي، تكنولوژيك، اقتصادي با نگاه ويژه اي توجه نم

  :دگرگونيهاي اقتصادي بر امنيت اقتصادي به شرح ذيل است
 افزايش اهميت بعد اقتصادي و پويا شدن توليد محصوالت داخلي )1
 پيدايش همبستگيهاي پيچيده با ساير وابستگيهاي پيچيده بين المللي و جهاني )2
 بر جهان سوم سلطه همه جانبه شركتهاي چند مليتي بر اقتصاد و سياست جهان بويزه )3
 همگرايي روزافزون كشورهاي توسعه يافته به قطب اقتصادي و سياسي در جهان  )4
 افزايش شكاف اقتصادي و اجتماعي بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه  و كم توسعه يافته )5
 توجه بعلل گرايش رفتار مصرفي جامعه به سوي كاالهاي خارجي )6

  :باشد االهاي قاچاق خارجي به شرح ذيل ميعلل گرايش رفتار مصرفي جامعه به سوي ك
 ارزان بودن كاالي خارجي قاچاق در مقايسه با كاالهاي مشابه خارجي  )1
 كيفيت خوب كاالي خارجي نسبت به كاالي داخلي  )2

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٩٤٢  
 

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 وجود قوانين الزم و استانداردها و الزامات فني مورد لزوم بر صنايع داخلي كشور ها )3
 . سوي قاچاق و كاالي خارجي مي شود عدم اشتغال و بيكاري موجب گرايش به )4
 .توزيع درآمد ناعادالنه ناشي از فقر و بيكاري موجب قاچاق كاال و ارز مي شود )5
عدم وجود مديريت اجرايي قوي و مستقل جهت ترويج مصرف داخلي و پيگيري از رواج مصرف كاالي خارجي قاچاق  )6

 كاال و ارز 
 يشگيري از قاچاق كاالي خارجي و ارز ارزيابي عملكرد نظام گمركي و اصالح آن در پ )7
 عدم سرمايه گذاري الزم داخلي و خارجي  )8
 منطقي نمودن تعرفه ها ي گمركي وساير تعرفه ها در واردات كاالي خارجي )9

وجود خالء قانوني و كاستيهاي كاربردي قوانين و مقررات موجود در كشور جهت مصرف كاالهاي داخلي و پيشگيري  )10
 .ات خارجي  كه در اين رابطه دولت و مجلس تواما ميبايستي اقدام نماينداز قاچاق كاال و خدم

 نقش رسانه ها و نظام آموزشي جهت جلوگيري از قاچاق كاال و ارز  )11
  : قاچاق كاال و امنيت مناطق مرزي

ي و فرهنگي امروزه روشهاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماع. باشد تامين امنيت ملي مي از مهمترين مسائل روز كشور
پيوسته در معرض نفوذ افكار مسئولين ساير كشورها قرار گرفته، متاسفانه حاشيه هاي مرز استانها و شهرستانهاي مرزي در 
معرض تهديد شديد امنيتي و اقتصادي است، تبعيض و نابرابري در بهره مندي از اشتغال و درآمد مهمترين عاملي است كه در 

لذا پيامدهايي چون فقر، مهاجرت و قاچاق كاال بويژه فرآورده  .است دم محلي را گرفتار نمودهمناطق مرزي و حاشيه اي، مر
متاسفانه بي توجهي مسئولين به اين امر موجب گسترده شدن اثرات ناامني در مناطق مرزي . هاي نفتي را در بر دارد

جتماعي است كه در محل اسكان مردم محلي مناطق مفهوم حاشيه نشيني از ديدگاه امنيتي ناهنجاريها و آسيبهاي ا .است شده
لذا . بنابراين با توجه به ارزشهاي اعتقادي وانساني سازگار با منافع اجتماعي، توسعه ملي ضرورت دارد. مرزي وجود دارد

دي از مفهوم امنيت نيز مربوط به برآين. الزمست از هرگونه آسيبهاي وارده اجتماعي در مناطق حاشيه مرزي اجتناب گردد
كاركرد متغيرهاي موثر در حوضه هاي مختلف اجتماعي اقتصادي مي باشد ازطرفي امنيت را با ضد آن يعني ناامني تعريف 

نمايند كه از مهمترين كنشها و انگيزه هاي انساني است و با اهميت ترين نياز هر جامعه مي باشد بديهي است بدون امنيت  مي
در اين رابطه اقتصاد منفي سرمايه را تهديد نموده و بهمين . سرمايه گذاري موثر نمي باشدهيچگونه برنامه اقتصادي رفاهي و 

قاچاق كاال و . جهت است كه نظم و قانون و حاكميت آن در مناطق مرزي بسياري از چالشهاي موجود را حل مي نمايد
بسيار منفي بر پيكر جامعه داشته و يكي از  چالشهاي امنيتي در مناطق حاشيه مرزي توام با فقر و ناتواني در معيشت اثرات

مشكالت بخش امنيتي تلقي ميشود، به عبارتي قاچاق كاال و امنيت اقتصادي در مناطق حاشيه اي عامل توسعه نيافتگي و 
ج ناامني است و بر همين اساس جهت تحقق امنيت در مناطق مرزي و حاشيه اي در ابتدا بايد توسعه را در محل ايجاد تا نتاي

فقدان نظارت و كنترل كافي بر نحوه ورود و خروج غيرمجاز كاال در كشور رفته . آن در تحقق و استمرار امنيت كمك نمايد
رفته به هرج و مرج ويرانگر قاچاق كاال و محصوالت ضد امنيتي مبدل خواهد شد كه اركان نظام سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 

شور را با خطر جدي مواجه خواهد نمود متاسفانه در حال حاضر اين موضوع در آسايش عمومي و ثبات سياسي و امنيتي ك
مرزهاي سيستان و بلوچستان به شدت مشهود مي باشد كه الزمست دولت تمهيدات الزم را بعمل آورد بهمين علت است كه 

ق ؛ انگيزه سرمايه شرايط فعلي مناطق مرزي و همچنين توجه به شرايط سرمايه گذاري موجب سودآوري فزاينده قاچا
متاسفانه تفاوت قيمت كاالها در بازارهاي . گذاريهاي مولد را نيز كاهش مي دهد و در سرمايه گذاري انحراف ايجاد مي كند

داخل كشور و بازارهاي كشورهاي همسايه موجب شكل گيري شبكه هاي ارسال كاالهاي قاچاق به داخل وخارج از كشور 
  . ميگردد
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جمعيت و منابع با ساختارهاي ذهني و فكري در قاچاق كاال دخيل هستند امنيت منابع نيز دو جنبه  عواملي نيز همانند
مختلف را در بر دارد كه شامل اوالً امنيت منابع تجديد شونده و ثانياً امنيت منابع تجديدناپذير همانند سوختهاي فسيلي است 

  . اي كشور به بيرون قاچاق مي شودكه متاسفانه بخش مهمي از اين كاالي استراتژيك از مرزه
امروزه قاچاق كاال و ارز يكي از مشكالت مبتال به كشور است كه اساس فرهنگ و اقتصاد و امنيت ملي كشور را نشانه گرفته 
اين موضوع در ايران اهميت فراواني پيدا نموده كه ضرورت توجه، شناخت و مبارزه جدي و بي امان از اصول مهم و خدشه 

در حال حاضر قاچاق هزينه هاي سنگيني را به كشور وارد نموده و قاچاقچيان با ورود و خروج . با قاچاقچيان مي باشد ناپذير
غيرقانوني كاال و استفاده از يارانه بدون پرداخت ماليات منابع كشور ما اعم از تجديدپذير و تجديدناپذير را از كشور خارج و هر 

در اين راستا دولت نيز از دريافت هرگونه تعرفه گمركي محروم باقي مي ماند خوشبختانه در  .روزه بر ثروت خويش مي افزايند
زمينه كنترل قاچاق اقدامات مثبتي صورت گرفته تا با افزايش ريسك قاچاق، قاچاقچيان از قاچاق كاال بويزه مواد نفتي تا 

  . حدودي خودداري نمايند
 نقش توانند مي كه همانگونه مرزي خطوط. است مرزها دولتها، سرزميني هويت نتعيي و جدايي ابزارهاي مؤثرترين جمله از

 به توجه و بدون خارجي بزرگ قدرتهاي سياسي براساس منافع آنها تعيين چنانچه نمايند، ايفاء مردم يكپارچگي در را بارزي
شده و  ثباتي بدل بي هاي زمينه يجادا در اي شاخص عمده به گردد، انجام ساكنان و قومي، تاريخي زباني، نژادي، شرايط

  . موجب مي شود كه قاچاق كاال در اين مناطق افزايش و به تبع آن ناامني رواج يابد
 اجتماعي هاي بزه و مشكالت همه مجلس، در جام به نظر غالمرضا اسداللهي، دبير كميسيون اصل نود و نماينده تايباد و تربت

. بـود  خواهـد  بـاال  همچنـان  جرايم آمار ندهيم، سامان اقتصادمان به ما كه زماني تا. دارد اقتصادي مسائل در ريشه ما كشور در
 برخـورد  انـد،  براين در وهله نخست بايد به بحث اقتصاد و اشتغال توجه كنيم و در وهله بعد با افرادي كه مرتكب جرم شـده بنا

 . كنيم شديد
 نـوعي  بـه  دارد، بـااليي  آمار ديگر جرايم ميان در كه سرقت نمونه نوانع به. شود بيشترين آمار جرم در حوزه اقتصاد انجام مي

مـن بـه عنـوان يـك     : وي افـزود . جرم در عرصه موادمخدر نيز به همين ترتيب اسـت  .شود حسوب ميم اقتصاد حوزه در جرم
 كننـد،  مـي  يـت فعال موادمخـدر  انتقـال  بحـث  در چـه  و قاچاق بحث در چه كه كساني درصد 90 گويم كارشناس، قاطعانه مي

در حال حاضر در شهرهاي مرزي بيشـترين آمـار    .هستند ارتزاقشان و معيشت دنبال به بيشتر افراد اين بلكه نيستند قاچاقچي
اين آمار زنجيروار .بيكاري وجود دارد و از سوي ديگر بيشترين آمار جمعيت كيفري در بحث موادمخدر به اين مناطق تعلق دارد

 .گذشت اعتنا بي آن كنار از توان نابراين نميبه يكديگر متصل است، ب
 ]17833شماره انتشار  1390/02/22شنبه  مورخ پنج -خراسان  [ 

  
  :بررسي آماري تأثير جلوگيري از قاچاق كاال و مواد مخدر در امنيت مرز

مرزي، به عنوان نمونه   براي بررسي آماري ميزان تأثير برنامه هاي پيشگيرانه درخصوص ورود كاالي قاچاق بر امنيت شهرهاي
در اين بخش ابتدا نمودار كشفيات ترياك كه يكي از . كنيم در شرق كشور استفاده مي) ص... (از بولتن قرارگاه محمد رسول ا

اصلي ترين كاالهاي قاچاق در شرق كشور محسوب مي شود را ترسيم و سپس در ادامه به بررسي آماري مصاديق برقراري 
  :رايم مسلحانه، آدم ربايي و گروگانگيري مي پردازيمامنيت مانند كاهش ج

شايان ذكر است دليل طبقه بندي اطالعات استفاده شده در نمودارها از ذكر عدد دقيق ميزان كشفيات و وقوع جرايم 
  .خودداري و صرفاً به ذكر درصدهاي آن مي پردازيم
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رشد صعودي داشته كـه البتـه بـا     87الي  82اك طي سالهاي در اين نمودار همانگونه كه مالحظه مي شود ميزان كشفيات تري

توجه به انسداد مرز و حضور فيزيكي مأمورين انتظامي در مرز، بديهي است كه به همين نسبت ورود كـاالي قاچـاق بـه مـرور     
  .زمان كاهش خواهد يافت
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  .شفيات در مرزهاي شرقي استنمودار فوق كه كشفيات سالح را طي سالهاي مذكور نشان مي دهد بيانگر رشد اين ك
  :حال در زير به تأثير كشفيات كاالي قاچاق و جلوگيري از ورود آن بر امنيت شرق مي پردازيم

  
همچنين در نموداري ديگر تعداد . نمايش مي دهد  87الي  82نمودار فوق كاهش نسبي درگيريهاي مسلحانه را طي سالهاي  

  :بررسي قرار مي گيردموارد وقوع گروگانگيري و گروكشي مورد 
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بر اساس نمودارهاي فوق مالحظه مي شود به هر ميزان كشفيات كاالي قاچاق بيشتر شود و از ورود كاالي قاچاق به داخل 
جلوگيري بعمل آيد، با يك رابطه مستقيمي ميزان جرايم امنيتي نيز كاهش پيدا كرده و هرچه بيشتر به سمت استقرار امنيت 

  .رويم مرزي پيش مي پايدار در شهرهاي 
  

  :گيري نتيجه
در همين . هاي اخير موضوع امنيت مناطق مرزي و موضوع انسداد مرزها به طور جدي مورد توجه مسئوالن بوده است طي سال

 اليحه در مرزها انسداد پيشبرد براي لجستيكي امكانات و تجهيزات ساخت براي اي بودجه هاي راستا به طور ساالنه رديف
 .است شده گرفته نظر در بودجه

 و عوامـل  رسـد  فارغ از اين كه موضوع انسداد مرزها چه پيشرفت و تاثيراتي در امنيت مناطق مرزي داشته است، بـه نظـر مـي   
 و اجتمـاعي  فرهنگـي،  اقتصـادي،  عوامـل . باشـد  موثر مرزي مناطق در پايدار امنيت تامين در تواند مي نيز ديگري هاي مولفه

مبادلـه تجـاري   . زي مـوثر اسـت  مـر  مناطق امنيت تامين در شك بدون گرفت، پيش در توان مي زمينه اين در كه راهكارهايي
باشـد و از ايـن   هاي اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه ونيز امرار معاش مردم مرزنشين ميمرزي يكي از شاخص

نماينـد  اسـتفاده  وباهم از فرصتها ومنـابع مشـترك   طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي همسايه مي توانند دركنارهم
و شـغلي  تواند منجر به استمرار وپايداري دوستي وتفاهم طرفين، امنيت و رونق اقتصادي وتوسعه، ايجاد فرصـتهاي  واين امرمي

توانـد نقشـي   دركل، مبادله تجاري و اقتصاد پوياي منـاطق مـرزي مـي   . مزيت نسبي درمناطق مرزي گرددنوع  گيري يكشكل
اساسي در ترقي و پيشرفت توسعة پايدار و افزايش ضريب امنيتي بويژه در نواحي مرزي، بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگي مـردم،     

هاي بيشـتر بـين نـواحي مـرزي     و آشنايي بيشتر، تسريع همكاري كاهش فقر، توزيع مناسب وبرابر درآمد، ايجاد روابط دوستي
هاي اصلي اين مناطق، دوري از مركز تها وتوانها درمناطق مرزي بايد گفت با اينكه يكي از ويژگيعليرغم اين ظرفي. داشته باشد

شود ولي ايـن دوري بـه لحـاظ سياسـتهاي غيـر      كشور است اين مسأله جغرافيايي كه بيشتر ازطبيعت مناطق مرزي ناشي مي
همـراه دارد كـه مهمتـرين آن، محروميـت شـديد       آمايشي و مركز محور بودن، پيĤمدهاي نامطلوبي را براي منـاطق مـرزي بـه   

اينگونه مسـائل در دو سـوي   امروزه . اي بودن اين مناطق و قرار نگرفتن آنها  در مسير امواج آمايشي توسعه كشور استوحاشيه
صـادي  هاي توسـعة اقت ترين روشهاي مشترك مرزي، كه از شناخته شدهمرز باعث شده تا كشورهاي همسايه در قالب بازارچه

تواند تحولي مناسب در توليد، ايجـاد اشـتغال، تثبيـت جمعيـت مرزنشـين، افـزايش       رود و ميروستاهاي مرزنشين به شمار مي
در اين راستا نتـايج  . اي هدايت شوند اقدام نمايندهاي متقابل منطقهدرآمد ونهايتاً توسعة پايدار ايجاد نمايد وبه سمت همكاري

فرهنگـي مثبتـي    -اثرات كالبدي، اقتصادي واجتماعي  اند توانستههاي مرزي  عيت است كه بازارچهآمده حاكي از اين واقبدست
 [http://irandoc.ir]. گذاردبر روي روستاها ومنطقة پيرامون خود برجاي

. هاي مرزي اسـت  چاق سوخت بر كاهش رونق بازارچهليكن كامالً بديهي است كه يكي از اثرات مخرب قاچاق كاال و ارز بويژه قا
چه بسا اثرات آن صرفاً به مشكالت اقتصادي منتهي نگرديده بلكه داراي عوارض اجتماعي سياسي و فرهنگي قابل توجهي نيـز  

علـوم   لذا در جهت جلوگيري از اين پديده مخرب الزم است تا به اهميت موضوع پي بـرده و بـا اسـتفاده از دانـش و    . مي باشد
  . نسبت به كاهش اثرات منفي آن اقدام نمود

 خود ضروري كاالهاي كردن وارد و صادر با مناطق اين مردم زيرا است مرزنشينان هاي خواسته جمله از اغلب ها ايجاد بازارچه
 بـراي  اي از آنجايي كه اين مـراودات از طريـق سـهميه   .كنند مي تامين را كشور نيازهاي از بخشي درآمد كسب ضمن كشور و

 بـه  را مـردم  مندي حاظ اقتصادي و هم به لحاظ امنيتي رضايتل به هم است شده ساماندهي حدودي تا و مشخص مرزنشينان
 ]17833شماره انتشار  1390/02/22شنبه  پنج -خراسان روزنامه  [ .است داشته دنبال
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ضباط و امنيت اقتصادي و اجراي سياستهاي عقد قرارداد و هماهنگي هاي الزم با كشورهاي همسايه در جهت برقراري ان
صحيح گمركي و ماليات مناسب با كشورهاي همسايه، فرهنگ سازي جهت كاهش تقاضا و ارجحيت مصرف كاالهاي داخلي 
نسبت به كاالهاي خارجي كه مستلزم تبليغات مناسب در رسانه هاي گروهي مي باشد مي تواند در مبارزه با قاچاق موثر باشد 

  . جهت مهار قاچاق مي توان به مراتب مشروحه زير توجه نمود معهذا در
  حمايت و ارتقاي كيفي توليدات داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق   -
ساله به منظور كاهش قيمت كاالها و موازنه  5هاي نفتي در دوره  استمرار هدفمندكردن يارانه ها وافزايش قيمت فرآورده  -

  كاالهاي مختلف در دو طرف مرز هاي نفتي و  بهاي فرآورده
تقويت بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين با هدف بهبود معيشت مرزنشينان و رفع محروميت از مناطق مرزي با   -

  هدف سرمايه گذاري سرمايه داران در مناطق مذكور 
ذب نقدينگي سرگردان شتاب بخشيدن به افزايش صادرات صنعتي و ورود سرمايه هاي خارجي به كشور و همچنين ج  -

  .داخلي به منظور سرمايه گذاري نزد كارآفرينان بمنظور افزايش اشتغال كه خود موجب كاهش قاچاق مي شود
 افزايش و ايجاد فرصتهاي شغلي بمنظور افزايش توليد محصوالت مختلف اقتصادي بويژه تحول در اقتصاد ملي  -

  :پيشنهادات و راه كارها
چاق و جلوگيري از خروج و ورود كاالهاي استراتژيك بويژه فرآورده هاي نفتي از مرزهاي ميهن به منظور مهار و كنترل قا

  . اسالمي بر اساس كارشناسي هاي صورت پذيرفته پيشنهادات مشروحه زير متصور مي باشد
تانداري ها، نظارت قابل توجه سازمانهاي مرتبط مبارزه با قاچاق كاال و ارز دركليه استانهاي مرزي كشور بويژه اس .1

 فرمانداري ها و نيروي انتظامي 
افزايش اعتبارهاي عمراني مرزها به منظور احداث پاسگاهها، برجكها و راهها و گذرگاههاي مناسب و به طور كلي  .2

 بستن مرزها از طريق حفر كانال و يا احداث ديوارهاي بتوني 
 افزايش درآمد سرانه نيروي انتظامي و نيروهاي حفاظت از مرز .3
 حداث بازارچه هاي مرزي و توسعه و گسترش آنهاا .4
 ايجاد تسهيالت مناسب براي مناطق مرزي جهت بسط بازارچه هاي مرزي .5
 افزايش درآمد سرانه مردم و همچنين ايجاد اشتغال بويژه توجه به معيشت مرزنشينان  .6
رنامه ريزي شركت ملي استمرار اصالح مشكالت طرح سهميه بندي در سايتهاي تجارت آسان و همچنين مديريت ب .7

 پخش فراورده هاي نفتي ايران 
هاي نفتي به خارج  آگاهي و آموزش مردم در زمينه زيانهاي وارده اقتصادي ناشي از حمل كاالي قاچاق بويژه فرآورده .8

 و از كشور و همچنين افزايش اطالعات افراد در تقابل با نيازهاي اقتصادي از طريق كسب و كار حالل و همچنين آموزش
 رسمي مجاري از كاال قاچاق شگردهاي مورد در كاركنان آگاهي ارتقاي

 آموزش همگاني بمنظور توجه به قوانين و مقررات و استانداردهاي اجرايي، توليد كاال و محصول، واردات و صادرات  .9
ت، مرزبانان هماهنگي و همكاري كليه دستگاههاي مختلف اجرايي، اعم از مقامات قضائي، نيروي انتظامي، گمركا .10

 جهت مبارزه با پديده شوم قاچاق سوخت
 . اخذ جرائم سنگين از قاچاقچيان كه عامل بازدارنده قاچاق بخصوص فرآورده هاي نفتي گردد .11
توجه به خطرات وارده ناشي از مصرف فراورده هاي نفتي آلوده كه خود آثار زيست محيطي زيانباري دارد كه  .12

ولت و مسئولين ذيربط واقع شده تا محيط زيست از گزند آلودگيهاي ناشي از ريخت و پاش الزمست با اولويت در دستور كارد
 . فراورده هاي نفتي توسط قاچاقچيان محفوظ باقي بماند

 شفاف سازي قوانين و مقررات، تعديل تعرفه و كاهش مراكز تصميم گيري  .13
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 مرزي، ايجاد اشتغال  بهينه نمودن نظام پرداخت يارانه و توجه به سرمايه گذاري در مناطق .14
 توجه به مناطق مرزي و كنترل اصولي مرزها و نيز توجه به مسايل فرهنگي و اجتماعي  .15
 سرمايه گذاري در صنايع اشتغال زا و نيز تخصيص اعتبارات براي رونق كشاورزي و صنايع جانبي .16
 سرمايه گذاري در صنايع شيالت به ويژه در مناطق داراي مرزهاي آبي .17
مهاجرين غيرمجاز به داخل كشور و خروج مهاجرين موجود به خارج از كشور كه خطر بيكاري را تشديد جلوگيري از  .18

  . مي نمايد
 مرز مديريتي فرايند در نظامي غير دستگاههاي وزارتخانه ها و حضور گسترش و فعاليت .19
 مرزها اداره و كنترل در افراد محلي مشاركت و محلي امكانات از استفاده .20
 مرزي مناطق در سرزمين ايشآم طرح اجراي .21
 دفاع امر و توسعه ميان پيونددهي و برقراري راستاي در كشور مناطق مرزي دفاعي آمايشي طرح اجراي .22
 مرزي اسكان و محروم مناطق توسعه و احيا طرح اجراي .23
 مناطق مرزي در فرهنگي و اجتماعي خدمات زيربنايي و شبكه و ارتباطات گسترش .24
 انزوا زا مرزي مناطق ساختن خارج .25
 ملي توسعه با نواحي مرزي در توسعه پيوند و ارتباط ايجاد .26
 مرزي مناطق در تجاري مبادالت نظام مندنمودن .27
 مرزي مناطق در رسمي طور به ارتباطي و تجاري گلوگاههاي و معابر گسترش .28
 به دولت جمهوري اسالمي مرزنشينان نسبي اعتماد جو ايجاد .29
 آنها ملي هويت تقويت و مرزي ناطقم فرهنگي در و قومي حساسيتهاي كاهش .30
 برنامه هاي توسعه كشوري در مرزنشين اهالي دادن مشاركت منطقه و در موجود امكانات از استفاده .31
 طرف دو مرزنشينان ميان مودت گسترش و پيراموني كشورهاي با آميز مسالمت روابط برقراري .32
 مجاور كشورهاي ميان رسمي بازرگاني و تجاري نهادهاي ايجاد .33
 نظامي هاي هزينه كاهش و كاركردهاي محيطي از استفاده با مرزي نواحي در فرهنگي و اجتماعي امنيت گسترش .34
 گمركي قوانين اصالح امنيت ايجاد در انتظامي  و

 منطقه در كاال تجاري مبادالت در امر سهولت منظور به همجوار كشورهاي با متناسب گمركي عوارض كاهش .35
  باندها اين توسط پديده چتربازي با مقابله نيز و كاال چاققا اصلي باندهاي شناسايي .36
 كاال ارزيابي در نوين روشهاي از استفاده و كاال ارزيابي روشهاي و گمرك در نوسازي .37
 هدفمند صورت به داخلي توليدات از حمايت .38
 تجاري مبادالت امر در مردمي نهادهاي جانبه  همه مشاركت .39
  .مناطق مرزي و روستايي نواحي در ويژه به اقتصادي بخش در گذاري سرمايه و مرزي بازارچه هاي ايجاد .40
 .ميشود  مرزها از حراست و حفظ براي مرزبانان ياري كه موجب مرزنشينان براي امتيازهايي اعطاي .41
تدوين قوانين و بخشنامه هاي مناسب با قوانين كشوركه موجب دلگرمي توليد كنندگان كاال خواهد شد و كارآفرينان  .42

 تجاري قوانين شدن شفاف و قاچاق، رابطه با در مقررات و قوانين ويق به ايجاد كار خواهد نمود و همچنين اصالحرا تش
 .شده مشخص سالهاي افق در چشم انداز سند هاي برنامه تحقق منظور به مناسب هاي زمينه ايجاد .43
 .بيكاري و فقر حمايت گرددضرورت دارد از توليد محصوالت صنعتي، منسوجات و ساير كاالها حمايت شده و  .44
تخصيص يارانه ها به مرور كاهش يافته و صرفاً به اقالم ضروري محدود تا كاالها و خدمات يارانه اي كه به خارج از  .45

 . كشور قاچاق مي شود محدود شود
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اين كاالها كاالهاي ورودي مورد نياز كشور محدود و كاهش يافته و تعرفه هاي باال و غير منطقي نيز تحليل تا ورود  .46
 . از مسيرهاي رسمي افزايش يابند

نرخ بهره بانكي كاهش و درصدي از سودآوري به بخش قاچاق تزريق گردد تا با افزايش نرخ بهره موجب شود ورود  .47
 . كاال به طور رسمي افزايش يابد

اودات قانوني ساماندهي كاالهائي كه از مسير رسمي وارد ميشوند در بازارچه هاي مرزي و اينگونه مسيرها از لحاظ مر .48
 . مناسب گردند

 . ضرورت دارد ريسك كاال براي قاچاقچيان افزايش يافته لذا پرونده هاي قاچاق و صدور احكام تسريع و قاطع باشد .49
تبليغات مناسب جهت تصحيح الگوي مصرفي جامعه افزايش يابد در ضمن ضرورت دارد تنوع توليد محصوالت و  .50

 . ابدكيفيت ساخت آنها افزايش ي
 . براي مهار ورود كاالهاي قاچاق تورم داخلي كنترل گردد .51
به منظور مساعدت توليد داخلي و صادرات و نيز كنترل واردات و همچنين كاهش تقاضا براي خريد كاالهاي خارجي  .52

 . به ويژه كاالي قاچاق نرخ ارز با توجه به نرخ تورم تعديل شود
 . روهي جلوگيري گردداز تبليغات كاالي خارجي در رسانه هاي گ .53
شرايط قانوني و فرهنگي قاچاق تحت كنترل قرار گيرد در اين زمينه اظهار نظرات روحانيون درجهت حرام دانستن  .54

 . كاالهاي قاچاق بسيار موثر خواهد بود
و مقامات قضايي در جهت مبارزه با قاچاق به صورت كارآمد و مبتني بر عدالت، قاطعيت در جهت مبارزه با قاچاق  .55

 . دفاع از حقوق مردم اقدام نمايند
برقراري بيمه كارگران و آگاهي نيروي كار از حقوق قانوني اشتغال در هر سازمان و ارگاني كه مشغول به كار مي  .56

 . باشند
 اجراي نظام مالياتي به صورت همگاني و ثبت و ضبط متمركز تمامي شهروندان و بنگاهها .57
 تهاي ترابريكنترل بيشتر خدمات حمل و نقل و شرك .58
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