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چکیده
تبعات قاچاق بیش ازآنکه اقتصادی باشــد ،اجتماعی است و امنیت اجتماعی را هدف قرار داده است .از این
منظر ،پژوهش حاضر در تبیین این مســئله که اوال پیامدهای قاچاق کاال موثر بر ناامنی اجتماعی چیســت؟ در
ثانی کدام یک از پیامدهای قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی اثر بیشــتری دارد؟ لذا هدف اصلی شناســایی نقش
پیامدهای قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی و اینکه کدام عامل بر عامل دیگری ارجحیت دارد.
روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشــی می باشــد .حجم نمونه آماری این تحقیق  100نفر از کارشناسان در
شهر تهران که به نوعی با مقوله قاچاق طی ده سال اخیر مرتبط بوده اند ،می باشد .روش گردآوری ،کتابخانه ای
و مطالعه اسنادی ،ابزار پژوهش ،روش تجزیه و تحلیل داده ها ،استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون دوجمله ای
و آزمون فریدمن برای تعیین درجه و اولویت بندی عوامل مورد بررســی قرار گرفته اســت .با مروری بر ادبیات
نظری پنج عامل به عنوان پیامدهای قاچاق کاال شناســایی شده که با توجه به اهمیت و وزن هریک از متغیرها به
ترتیب اولویت :افزایش تورم ،رکود صنعت ،تضاد طبقاتی ،ســلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی و شکست
بازار داخلی بر ناامنی اجتماعی موثر می باشــند .تحقیقات اندکی در حوزه قاچاق کاال صورت گرفته و پژوهش
حاضر با تاکید بر پیامدهای قاچاق کاال بر امنیت اجتماعی نشان می دهد که در سه محور اصلی می توان خالصه
نمود :مبارزه با پیامدهای ناامنی اجتماعی ناشی از قاچاق کاال در حوزه مرزی ،مبارزه با پیامدهای ناامنی اجتماعی
و قضایی قاچاق کاال با رویکرد پیشگیری مبارزه با پیامدهای ناامنی اقتصادی ناشی از قاچاق کاال

واژه هــای کلیدی :قاچــاق کاال ،پیامدها ،رکود صنعت و شکســت بازارهای داخلی ،تورم ،شــکاف

طبقاتی ،ناامنی اجتماعی

 -1کارشناس ارشد آمار و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا -نویسنده مسئول
 -2کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
 -3کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

مقدمه

قاچاق در لغت به معنی عملی است که برخالف قانون به صورت پنهانی انجام می شود این
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پدیده به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رســمی کشــور ثبت نمی شــود و بر این اساس

وجود آن موجب پنهان ماندن بخشــی از عملکرد اقتصادی کشــور خواهد شــد این واقعیت
می تواند بر عملکرد اقتصادی کشــور به طور کلی تاثیر گذاشــته و مشکالتی جدی را ایجاد

نماید (کوالیی.)1 :1386 ،

قاچــاق یــک پدیده چنــد بعدی اســت و تحــت تاثیر سلســله وســیعی از عوامــل واقع

شــده اســت بیشــترین تاثیر آن بر نظــام امنیتی ،اقتصــاد ملی و اجتماعی ،سیاســی کشــور
اســت کــه تاثیر آن مشــابه بعضــی عوامل بیــن المللی اســت طبــق آمارهای ســال 1383

ســاالنه بیــن  800تــا  900هــزار انســان در جهــان ،بــه منظــور کار اجبــاری ،کار خانگی
یا ســوء اســتفاده جنســی قاچاق می شــوند .پدیــده قاچــاق کاال یــا تجارت غیــر قانونی
به نقل و انتقال کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود (همان).

این پدیده از آن جهت مذموم شناخته می شود که بر امنیت کشور به جهت اقتصادی ،اجتماعی،

سیاسی آثار وخامت زیادی دارد .به عبارت دیگر ،قاچاق پدیده ای چند وجهی است که آثار

مخرب امنیتی آن قابل چشــم پوشی نمی باشد .هرچند تحلیل های تئوریکی بسیاری در زمینه

قاچاق صورت گرفته اســت ،لیکن آنچه بر انگیزنده نگارش این مقاله گردیده است ،بررسی
پیامدهای ناشی از قاچاق کاال که منجر به ناامنی اجتماعی می گردد ،می باشد.
بیان مساله

مطالعه و مالحظه آمار و ارقام مربوط به کشفیات قاچاق کاال بیانگر آنست که روند قاچاق

کاال روندی روبه رشــد و فزاینده دارد .برآوردهای اولیه نشانگر آنست که حجم قاچاق کاال
معادل نیمی ا صادرات غیرنفتی کشــور است .این امر بیانگر وجود یک معضل در سطح ملی
اســت که امروزه حتی بحث پیرامون ابعاد آن به ســطح افکار عمومی نیز کشیده شده است و
از سوی دیگر جســتجوی امنیت از مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است.این کشش با

جوهر هســتی انسان پیوند ناگسستنی دارد .مهمترین نیاز هر جامعه ،خواه یک طایفه یا قبیله و
چه قوم یا کشور،تامین امنیت اجتماعی ،آن جامعه و افراد آن است.

برخــی محققین با توجه بــه نقش مخرب قاچاق در اقتصاد کشــور از آن به عنوان یکی از

پدیــده هایی که امنیت جامعه را در ابعاد مختلف سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی ،مدیریتی و

انتظامــی نشــانه می گیرد ،یاد کرده (تــاری و غالمی باغی137-111 :1388 ،؛ گیاه شــناس،

 )1388و بر ضرورت توجه همه جانبه (خلیفه و موسوی )1388 ،به معضل قاچاق کاال و یافتن
شرایطی را ایجاد نمود تا با مطالعه دقیق عوامل تأثیرگذار بر قاچاق کاالو با اعمال راهکارهای
مؤثر ،تأثیرگذاری آن پدیده را خنثی سازیم .چرا که تجربه نشان داده است برخورد فیزیکی

صرف با قاچاق کاال تنها در کشف  5تا  10در صد محموله های قاچاق مؤثر هستند (بهرامی

و همکاران .)1384 ،محققان تــاش کرده اند تا زوایای مختلف قاچاق را در ابعاد فرهنگی،

اقتصادی ،سیاسی ،مدیریتی و امنیتی بررسی نمایند (تصدیقی و تصدیقی.)225 -200 :1388 ،

قاچاق کاال پدیده ای به ظاهر اقتصادی اســت که برخی افراد ســودجو برای کسب درآمد

بیشتر به آن مبادرت می ورزند ،اما تبعات قاچاق بیش ازآنکه اقتصادی باشد ،اجتماعی است
و امنیت اجتماعی را هدف قرار داده اســت .از این منظر ،پژوهش حاضر در تبیین این مســئله
اســت که اوال کدام یک از پیامدهای قاچاق کاال با امنیت اجتماعی اثر منفی دارد؟ در ثانی

کــدام یک از پیامدهای قاچــاق کاال بر ناامنی اجتماعی اثر بیشــتری دارد؟ لذا هدف اصلی

شناســایی نقش پیامدهای قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی و اینکــه کدام عامل بر عامل دیگر
ارجحیت دارد.

پژوهش های پیشین

در جستجوی پیشینه اين پژوهش ،پژوهشــگران مقاله به مراكز متعدد پژوهشي و مطالعاتي

در داخل و خارج از ناجا مراجعه و به بررســي ســوابق پژوهشــي و مطالعاتي و شناســایي و

جمعآوري برخي منابع مرتبط با موضوع و مصاحبه با برخي عوامل دســت اندركار مبارزه با
قاچاق کاال پرداخته كه در نتيجه كار پژوهشــي اندکی در ارتباط با موضوع حاضر مشاهدده
گردیده است که به شرح ذيل بيان ميگردد:

الف) پژوهش های انجام شده در حوزه قاچاق کاال

خســرو اول که در تاریخ به انوشــیروان معروف است در ســال  561میالدی در ماده سوم

از صلــح نامه منعقده با ژوســنینین ،قیصر روم ،چنین مقرر مــی دارد :تجار ایرانی و رومی ،از

این پس هم می توانند به تجارت بپردازند با این شــرط که کاالی آنان باید از دوایر معمولی

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

راه حل های اساسی تاکید کرده اند .با همین رویکرد جهت مقابله اساسی با قاچاق کاال باید

15

گمــرک بگــذرد .مفاد این ماده از صلح نامه تاریخی به نحوی اســت که بند یک از ماده 29

قانــون امور گمرکی ایران تحت عنوان «تعریف به ماهیت از جرم قاچاق کاال» آمده اســت.
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(احمــدی  )97 :1386لــذا در ارتباط با قاچاق کاال ،پژوهش هایــی انجام گرفته که برخی از
مهمترین آن به شرح زیر ارائه می شود.

 .1پژوهشــي تحت عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زنان به كار واسطهگري و قاچاق

كاال و پيامدهاي اجتماعي  -فرهنگي آن» توســط معصومه معنایي در سال  1383انجام شده
اســت .يافتههاي تحقيق نشــان ميدهد كه عوامل فقر اقتصادي ،بي ســوادي و كم ســوادي،

ســودآوري اين كار تشــويق و تحريك ديگران ،ضعف مباني اعتقادي ،كمبود اجناس و باال
بــودن تقاضاي جامعه ،ضعف كنترل مأمورين و آغــاز فعاليت مناطق آزاد از عوامل مؤثر در
گرايش زنان به كار واســطهگري و قاچاق كاال هســتند .از پيامدهاي اجتماعی -فرهنگي آن

بروز مســائل ســوء اخالقي ،دســتگيري و محكوميت زنان ،متالشي شــدن كانون خانواده و

زمينهسازي ساير تخلفات را ميتوان نام برد.

 .2پژوهــش دیگری بــا عنوان «علل ،عوامل و نيروهاي دســت اندركار (ســازمان) قاچاق

كاال در اســتان سيستان و بلوچستان با تأكيد بر شــهر زاهدان» توسط علي حاجينژاد در سال

 1378انجام شــده اســت .یافته ها نشــان داده که وجود مرزهاي گســترده زميني و دريايي و
نيز فقدان فرصتهاي اشــتغال مناســب در بســياري از نقاط مرزي و نيز درآمــد قابل توجه

اين فعاليت غيرقانوني ،گرايش به انجام آن را شــدت بخشــيده اســت .همچنین ويژگي هاي
خاص جغرافيایي ،ســاختار قومي و طايفهاي ،انزواي سياســي و تاريخــي منطقه ،عدم امكان
كنترل مســتمر و دقيق مرز از سوي دولت ،وجود مهاجرين افغاني ،مراودات و داد و ستدهاي

مرزنشينان با كشور همسايه شكل حادتري از پديده قاچاق را در کشور به وجود آورده است
و آن را به صورت فعاليت روزانه تعداد قابل توجهي از سكنه درآورده است.

 .3مقاله ای تحت عنوان «مطالعه و بررســی عوامــل اجتماعی مؤثر بر قاچاق کاال در ایران»

توســط امیر عبدالمحمدی در سال  1389به رشــته تحریر درآمده است .نتایج پژوهش بیانگر
تأثیر توســعه ناموزون اقتصادی  -اجتماعی بر متغیرهای اجتماعی مانند وابســتگی اجتماعی

و نگرش منفی قاچاقچیان از یک ســو و تأثیر متغیرهای اجتماعی (افزایشنگرشــهای منفی،

کاهشوابستگیاجتماعی ،کاهش تعهد اجتماعی و افزایش تعارض ارزشی) بر تکرار اقدام به

قاچاق کاال و در نهایت تایید فرضیه اصلی مبنی بر تأثیر توسعه ناموزون اقتصادی  -اجتماعی

بر تکرار اقدام به قاچاق کاال توســط قاچاقچیان میباشــد .همچنیــن اقداماتی از قبیل:توزیع

عادالنه امکانات و فرصتها میان اقشــار و مناطق مختلف کشــور ،اعمال یکسان مقررات برای

همه ،تأکید رهبران مذهبی بر حرمت شــرعی قاچاق کاال ،افزودن بر ابعاد حیثیتی واجتماعی
قاچاق کاال در ایران میباشد.

ب) پژوهش های انجام شده در حوزه امنیت اجتماعی

همچنین در حوزه امنیت اجتماعی پژوهش هایی به شرح زیر صورت گرفته است:

تحقیقی تحت عنوان «بررسي ميزان احســاس امنيت اجتماعي در بين شهروندان كشور در

ســال  »1385توســط معاونت اجتماعی ناجا انجام شــده که مهمترين نتيجه آن اینكه ميانگين
ميزان ناامني در كشور  56/3درصد بوده كه نسبت به سال قبل ( 13/6 )84درصد كاهش يافته

است .بنابراين ميزان امنيت در كشور در سال  85نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته است.
تحقیقــی تحت عنوان «بررســي تأثيــرات طرحهاي مبــارزه با جرايم اجتماعي در ســطح

فرماندهي انتظامي استان تهران در سال  ،1381توسط معاونت اجتماعی ناجا انجام شده است.

نتايج تحقيق حاكي از آن اســت كه اكثريت افراد به اقدامات انجام شــده نيروي انتظامي در
برخــورد با جرايــم اجتماعي ،رضايت دارند ،اجراي طرحهاي مذكــور را در كاهش جرايم
اجتماعي بســيار مؤثر ميداننــد .اكثريت افــراد معتقدند اجراي اينگونه طرحها بايســتي به

صورت هميشــگي و مداوم باشــد و در كنار آن به اقدامات و فعاليت آموزشــي و فرهنگي

نيز پرداخته شــود .همچنین معتقد بودند که جمعآوري معتادين ،ولگردها ،اراذل و اوباش و
مزاحمين خياباني از سطح شهر سبب كاهش مفاسد و جرايم اجتماعي و اخاذي ميگردد.

پاياننامه ای كارشناسي ارشد تحت عنوان نقش اجتماعي پليس در احساس امنيت ،در سال

 1383توســط پورمؤذن انجام شــده كه رابطه به رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت
خانوادههــا پرداختــه و از يافتههاي اين پژوهش ميتوان جهت شفافســازي و تقويت نقش
پليس در برنامههاي آموزشي و تعديل كاركردهاي پليس بهرهگيري كرد.

تحقيقي با عنوان بررســي مشاركت مردم در ايجاد حفظ و گسترش امنيت اجتماعي مراكز

شهرســتانهاي اســتان مازندران توسط خوش فر در سال  1384انجام شــده که نتایج تحقیق
بیانگر به معنادار بودن نقش ناجا در گسترش امنیت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه می پردازد

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

مجازات ها ،تقویت پیوند میان ملت و دولت ،برخی از پیشــنهادهای پژوهشــگر برای کاهش
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همچنیــن اين پژوهش بين (احســاس امنيت ،گرايش به امنيت ،ســن ،ســطح تحصيالت) و
(مشاركت در امنيت اجتماعي) همبستگي و روابط معناداري را نشان ميدهد.
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پاياننامه كارشناســي ارشــد با عنوان بررســي نقش پليس كوهســتان در احســاس امنيت

شــهروندان (گردشگران شمال تهران) ،توســط بستو در سال  1386انجام شده و نتايج تحقيق
نشان داد حضور پليس در كوهستان و در ميان افراد متأهل ،افراد مسن و نيز افرادي كه داراي

سطح تحصيالت بااليي هستند زن يا مرد باعث احساس امنيت ميشود .اين در حالي است كه
در ميان افراد مجرد اين احساس امنيت در سطح متوسط و پايين قرار دارد.

رســاله دکترا تحت عنــوان نقش نيروي انتظامــي در تأمين امنيت اجتماعــي ،ارائه الگوي

مناســب توسط کریمایی در ســال  1389انجام شده و نتایج نشــان داده كه نيروي انتظامي با
رويكــرد ايجابي و از روشهاي پيشــگيري از وقوع جرائم و ناهنجاريهــا ،تعامل اجتماعي
با نهادها ،نظارت بر انضباط اجتماعي و ارائه خدمات امنيتي انتظامي به مردم توانســته اســت،
رضايتمندي مردم را در ارتقــاء امنيت اجتماعي جلب نموده و بين همه مؤلفههاي نامبرده در

باال با امنيت اجتماعي به عنوان متغير وابســته همبســتگي وجود دارد و به هر ميزان مؤلفههاي
متغير مستقل افزايش يابد ضريب امنيت اجتماعي جامعه نيز افزايش مييابد.
مبانی نظری

امنیت ،عبارتســت از احساس ایجاد شــده ی حاصل از نگاه به آینده هر سیستم و اجتماعی

انســانی اســت بطوری که هرقدر افق دید آدمی نســبت به آینده بیشتر شــود احساس امنیت

بیشتری می کند پس امنیت عبارت است از احساسی که نسبت به افق قابل پیش بینی آینده به
ما دست می دهد(شایان مهر)14: 1380 ،

امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری ،موهبتی الهی اســت که در کنار ســایر نیازهای انسانی

مانند نیاز به آب و غذا مطرح شده است {الذین اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف} یعنی

نجات از گرســنگی را با نجات از ناامنی در کنار هم قرار داده اســت(/12بهمن )70/از آنجا
که امنیت به مثابه موهبتی الهی مطرح است ،لذا پاسداری از امنیت نیز عبادت و امری معنوی
است (باصری.)44: 1387 ،

امنیت اجتماعی یعنی آرامش و آســودگی خاطری که جامعه برای اعضای خود ایجاد می

کنــد .یکی از خصایص اصلی این نوع امنیت ،آن اســت که جامعه مســئول پدیدآوردن آن

است .به عبارت دیگر باید بگوییم که یکی از وظایف و اهداف جامعه ،همانا برقراری امنیت

اجتماعی اســت ،این امنیــت به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شــود که به نحوی

در ارتبــاط بــا دیگر افراد جامعه هســتند .امنیت اجتماعی از جمله حســاس ترین و مهمترین
نتوانند نمودار آینده خود را براســاس گذشته خویش ترسیم کنند،رشد و توسعه امکان پذیر
نخواهدشد و تحت تاثیر امیال افراد قرار می گیرد (لرنی.)29:1383،

در ســطح کالن اجتماعی ،امنیت اجتماعی بیش از هر چیز تحت تاثیر قاچاق كاال می باشد

و قاچاق كاال از جمله معضالتي است كه زيان هاي پيدا و پنهاني را بر پيكره نظام اجتماعي-

اقتصادي وارد ميســازد تقاضاي فراوان براي كاالي قاچاق زمينه مناســبي جهت اين شــكل
غيرقانوني از بازرگاني را فراهم ميسازد.

در ایــن قســمت از مبانی نظری به طور مفصل در دو بخش الــف -امنیت اجتماعی و ب-

قاچاق کاال می پردازیم.

الف -امنیت اجتماعی

• كارل دبليــو دويچ در تعريف امنيت اجتماعي ميگويد :منظور از امنيت اجتماعي ،گروه

همبستهاي از مردم در يك سرزمين (قلمرو) در امتداد زماني است كه داراي احساس جمعي

بســط يافته و نهادي شده ،آداب و رسوم فراگير ،قدرتمند و به اندازه كافي قابل اطمینان بوده
و حيــات اجتماعــي را در زمان طوالني بيمــه ميكند و تغييرات آرام توأم بــا انتظارات قابل

پيشبيني را در ميان مردمش تجربه ميكند ( .)1999 ,Goetschelوي در تعريف كاربردي
خويش ،امنيت اجتماعي را برابر با ســطح توســعه انساني و ســطح نابرابري اقتصادي در نظر

ميگيرد (.)1999 ,Goetschel

• گكز ( )1999معتقد اســت :امنيت اجتماعي در يك مفهوم وســيع ،حقوق بشــر ،توسعه،

مسائل جنسيتي و موارد ديگري را كه به آن برچسب امنيت انساني زده ميشود ،در بر ميگيرد.

وي عالوه بر مؤلفههاي اخير ،مؤلفههاي ديگري نظير عدالت در سطح ملي ،ريشه كن كردن

فقر ،آزادي نســلهاي آتي براي به ارث بردن يك محيط ســالم را مطرح ميســازد .آلكاير

( )2005در تعريــف خود از ناامني اجتماعي ،بر تهديدات خشــونتهاي داخلي ،بحرانهاي

مالي ،فقر ،جنگ و رفتارهاي جنايي (مجرمانه) متمركز شده است (.)1999 ,Goetschel

• مولر در تعريــف امنيت اجتماعي ميگويد :توانايي يك جامعــه براي دوام ويژگيهاي

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

امنیت ها ،به شــمار می رود ،به صورتی که اگر امنیت در جامعه ،به صورتی باشــد که افراد
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اساســي آن در فرايند تغييرات محيطي و در برابر تهديدات واقعي يا احتمالي و به طور خاص
امنيت اجتماعي ،توانايي محافظت و شــرايط قابل پذيرش براي تكامل الگوهاي ســنتي زبان،
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فرهنگ ،پيوندهاي اجتماعي ،هويت ملي ،مذهبي (مذاهب) و رسوم اجتماعي ميباشد.

• مك ســوئيني در تعريف امنيت اجتماعي ميگويد :امنيت اجتماعي آن است كه چگونه

جوامع منافع و هويتشــان را خلــق و باز توليد ميكننــد ( .)2003 ,Bilginهايزمن نيز معتقد

اســت :امنيت اجتماعي بــر تهديدات عليه هويــت فرهنگي بيش از حــد حاكميت دولتها
متمركز است (.)2003 ,Bilgin

در تأميــن امنيت اجتماعــي از منظر قانون اساســي در درجه اول به عهــده نیروی انتظامی

می باشد که اهم وظایف آن به شرح زیر است :بر اساس مواد مندرج در قانون ناجا خصوصاً

ماده چهار اين قانون كه در واقع از اصول قانون اساســي گرفته شــده اســت ،مأموريتها و
وظايف زير در اجراي بندهاي قانون اساسي براي اين نيرو در نظر گرفته شده است.
 -تأمين نظم و امنيت داخلي (عموم) برابر قانون بر عهدهي ناجا ميباشد.

 -نيروي انتظامي براي تأمين امنيت ملزم به انجام اقدامات پيشگيرانه ميباشد.

 -مقابلــه با ناامنيهاي اجتماعــي و عوامل مخل نظم و امنيــت از مهمترين وظايف نيروي

انتظامي است.

 -مقابله با شورش ،اغتشاشات ،آشوب ،ترور و ناهنجاريهاي سياسي و اجتماعي از وظايف

نيروي انتظامي است.

 -ارتقاي احساس امنيت در ذهن شهروندان يكي از وظايف نيروي انتظامي است.

 -حضور مأمورين انتظامي به منظور تأمين نظم اجتماعي و ترافيكي در خيابانها ،ميادين و

مناطق جرمخيز ضروري است.

 -امنيت كاالي عمومي اســت و نيروي انتظامي نيز متعلق به همه شهروندان كشور ميباشد

و حقوق همه شهروندان بايد از نظر پليس يكسان باشد.

 -حفاظت و تأمين امنيت جان ،مال ،ناموس و حيثيت و اخالق شهروندان از وظايف نيروي

انتظامي است و مقابله با هرگونه تعرض به موارد فوق از وظايف ناجا است.

 -نيروي انتظامي حق تجسس در احوال شخصي شهروندان را ندارد ،مگر به حكم قانون.

 -نيــروي انتظامي حق دســتگيري شــهروندان را مگر به حكم قانون نــدارد و در صورت

دســتگيري در جرايم مشهود بايســتي موضوع بالفاصله با حفظ صحنهي جرم و جمعآوري

مستندات و ادله به مرجع قضايي گزارش شود.

 -نيــروي انتظامــي در مراحل تحقيــق و تعقيب بايســتي از هتك حرمــت و حيثيت افراد

خودداري و از اعمال هرگونه شكنجه و آزار و اذيت روحي و جسمي در گرفتن اقرار پرهيز
 -كليــهي اقدامات و فعاليتهاي پليس در جريان مقابله و پيشــگيري بايــد قانونمند و در

چارچوب قانون صورت پذيرد (قانون ناجا ،مصوب تير .)1369

تهدید امنیت اجتماعی ،از جمله پیامدهای گســترش جرایم و آسیب های اجتماعی است،

زیــرا تامین امنیت اجتماعی در هر کشــوری منوط به مراعات قواعــد و قوانین و هنجارهای
اجتماعی اســت .از ســوی دیگر به اعتقاد بســیاری از کارشناســان ،مهم ترین شاخص برای

اندازه گیری امنیت اجتماعی ،آسیب های اجتماعی است .فقر ،بیکاری ،انواع سرقت ،قاچاق،
کالهبرداری ،تجاوز ،اعتیاد ،فحشــا از مهمترین مصادیق و شــاخص های امنیت اجتماعی به
شمار می روند (امیدوار و همکاران.)91:1384 ،
ب -قاچاق کاال

وارد کردن کاال به کشــور یا خارج کردن کاال از کشــور به طور غیر مجاز ،بیرون بردن

کاالهای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگان

(معیــن )198:1363 ،متاع قاچاق متاع ممنوع الورود ممنــوع المعامله در تداول کاالئی بدون
پروانه قانونی به کشور ،گریزاندن از گمرک (دهخدا)19:1334 ،

کاال در فرهنــگ صبــا بــه متــاع ،مال التجــاره ،لباس و اســباب خانه معنی شــده اســت

(بهشتی )815:1365 ،کاال به سه گروه تقسیم می شود:

-1کاالی مشروط :کاالیی است که صدور و ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

-2کاالی مجاز :کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز

ندارد.

-3کاالی ممنوع :کاالیی اســت که صدور و ورود آن به شــرع مقدس اسالم و یا به مجوز

قانون ممنوع گردد (صوفی)36:1389 ،

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

نمايد.
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دالیل ورود کاالهای قاچاق

عمــده ترین دالیل ورود کاالهای قاچاق وجود تقاضــای زیاد برای اینگونه کاال و حقوق
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گمرکی و سود بازرگانی می باشد.

حقوق گمرکی و سود بازرگانی با هدف دفاع از تولیدات داخلی تعیین می شود و دولت با

اعمال حقوق گمرکی و سود بازرگانی باال بر کاالهای وارداتی قصد دارد از برخی تولیدات

حمایت کند ..به عقیده برخی کارشناســان یکی از عوامل موثر در گســترش ورود کاالهای

قاچاق،مرزهای طوالنی زمینی ،دریایی و فقدان نظارت کافی برآنهاست.

کارشناســان معتقدند گره کور فقدان رقابت بازار با اعمال تعرفه های ســنگین بر واردات

کاالهای مشابه تولیدات آنها باز نمی شود و بهره گیری بهینه از منابع و توانمندیهای اقتصادی
و تخصیص بهینه منابع را دچار اختالف می کند.به عقیده کارشناســان همزمان با ارتقا کمی

و کیفی تولیدات داخلی،باید الگوی مصرف و فرهنگ مصرفی در جامعه مورد سنجش قرار
گیرد (وطن پور.)44:1387 ،

قاچــاق کاال ،بازرگانــی غیرقانونی اســت که اثرات اخاللــی زیادی بــر متغیرهای امنیتی

اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی کشــور دارد .قاچاق کاال از یک ســو درآمدهای
گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد ،از سوی دیگر امکان کنترل استانداردهای تولید

کاال را از بین می برد .همچنین قاچاق کاال در حجم باال ،تولید داخل را به چالش می کشاند.

در نتیجه قاچاق کاال نظام اطالعات و آمار عرضه و تقاضای مصرف در کشور مختل می شود
و تصمیم گیری اقتصادی با اخالل و انحراف مواجه شده و سیاست گذاری ها،کارایی و تاثیر

خود را از دست می دهند و رواج آن می تواند اساس نظم و امنیت را با مخاطره مواجه سازد.

مهمترین علت گرایش افراد به قاچاق کاال را می توان سودآوری باالی آن دانست که اگر

همراه با ریســک باال نباشد،حجم قاچاق کاال را افزایش می دهد .ساختار نظام توزیع کاالی

یک کشــور و قوانین مرتبط با آن از جمله عواملی هســتند که می توانند نقش به ســزایی در

گســترش یا کاهش حجم قاچاق کاال به آن کشور را داشــته باشد زیرا نظام توزیع سنتی که

بــه ثبت اطالعات کاال در خرید و فروش آن اجباری نمی باشــد ،امکان ردگیری مبدا تولید
و ورود کاال مشــخص نمی باشــد لذا در می توان به عوامل ذیل به عنوان عوامل انگیزشی در

قاچاق کاال اشاره داشت.

 -1محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی کاال در قوانین و مقررات
 -2نرخ های باالی حقوق گمرکی و سود بازرگانی

 -3عدم کنترل مبدا تامین کاال در بنگاه های عمده فروشی و خرده فروشی
 -5وجود قوانین الزم و استانداردها و الزامات فنی الزم برصنایع داخلی
 -6عدم اشتغال و بیکاری (فیروزجائی)24:1384
پیامدهای قاچاق کاال

پیامدهای قاچاق کاال را می توان بر ناامنی اجتماعی به شرح زیر برشمرد:

 -1افزایش تورم،

 -2رکود صنعت،
 -3تضاد طبقاتی،

 -4سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی،
 -5شکست بازار داخلی

الف -رکود صنعت و شکست بازار داخلی

ورود غیر قانونی انواع کاالها از طریق مرزهای کشــورهای همســایه که عمده ترین آن در

ســال های اخیر پارچه ،لوازم صوتی و تصویری ،دوربین های عکاسی و فیلمبرداری ،اسباب
بازی و لوازم آرایشــی و بهداشــتی ،قطعات رایانه که باعث شکســت بــازار داخلی و رکود
صنعت و ایجاد ناامنی و تورم و بیکاری و فقر و عدم ســرمایه گذاری داخلی و نهایتاً ناامنی و
عدم امنیت می گردد ،می شود.
ب -شکاف طبقاتی

فرهنــگ مصرف کاالهای خارجی و فراگیر شــدن روحیه تجمل گرایی و اشــرافی گری

و رقابــت در ایــن راه و هنگامی که در کنار فرهنگ ســودجویی و فــزون طلبی قاچاقچیان

قرار می گیرد زمینه ســاز شــکل گیری شــکاف طبقاتی می گردد .با ورود کاالهای لوکس
و ارزان امــکان خرید و مصــرف کاال افزایش یافته و فرهنگ مصــرف گرایی و تنوع طلبی

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

 -4ارزان بودن کاالی خارجی قاچاق

23

گســترده تر می شود و روحیه صرفه جویی نیز کمرنگ می شود .مادامی که الگوی مصرف

در کشــور ما با الگوی تولید هماهنگ نباشــد ،در اختیار داشتن اجناس خارجی نوعی ارزش
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و برتری به شــمار آید و تعصب و تعهدی نســبت به تولیدات خودی احساس نشود،اشتیاق به
مصرف بیش از پیش کاالهای خارجی از بین نخواهد رفت و این امر هم به ادامه کار توسط

قاچاقچیــان دامــن زده و هم اینگونه مصرف کردن امتیاز برای افــراد جامعه و به مرور زمان
ایجاد فاصله های زیاد طبقاتی می گردد.
ج -اختالل در نظام ارزی کشور

قاچاق کاال از سویی تقاضا برای ارز را در بازار غیررسمی داخل افزایش می دهد و افزایش

قیمت داخلی ارز،خاصیت تورم زائی دارد و از سوی دیگر با افزایش عرضه کاالها در داخل
و جلوگیری از افزایش قیمت آنها در نظام ارزی اختالل ایجاد می کند.

قاچاق کاال چه در شکل قاچاق کاالهای وارداتی و چه در شکل قاچاق کاالهای صادراتی

موجب خروج ارز از کشــور می شــود و این امر پشتوانه های مالی کشور را با تزلزل روبه رو
می سازد و با افزایش تورم افزایش ثروت های نامشروع ،رانت خواری و بی عدالتی و ناامنی
در جامعه افزایش پیدا می کند.

د -سلطه شرکت های چند ملیتی

شرکت های چند ملیتی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان ،از اهمیت بسیاری برخوردار

بوده و گســترش فعالیت ها از مرزکشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است .به
موازات گســترش جهانی این شــرکت ها،کشــورهای تازه صنعتی به صورت یکی از مراکز
اصلی حضور وفعالیت این شــرکت ها درآمده است و این شرکت ها با نفوذ در اقتصاد سایر

کشــورها باعث از بین رفتن اعتماد در مردم و عدم سرمایه گذاری در بخش اقتصاد و ایجاد
ناامنی می گردند (موسسه تدبیر اقتصاد.)56:1383 ،

با عنایت به اینکه محورها و عوامل اثرگذار بر ناامنی اجتماعی ناشــی از قاچاق کاال فراوان

می باشد لذا در این مقاله در چند عامل محدود می کنیم که شامل:
 -1افزایش تورم،

 -2رکود صنعت،

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از ﻣﺮزﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.ﺑﻪ ﻣـﻮازات ﮔﺴـﺘﺮش
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺣﻀﻮر وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ درآﻣـﺪه اﺳـﺖ و
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣـﺮدم و ﻋـﺪم ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﺑﺨـﺶ

 -3تضاد طبقاتی،

اﻗﺘﺼﺎد و اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎد.(56:1383 ،

 -4سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی،

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ﻓﺮاوان ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در

 -5شکست بازار داخلی بر ناامنی اجتماعی در قالب الگوی نظری به شرح زیر می باشد.

پژوهشداﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزار
الگویﻲ و -5
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘ
نظری

کاال به تفصیل تشــریح گردیده که در پنج
قاچاق
بــا توجه به مبانی نظری فوق،
ﭘﮋوﻫﺶ
پیامدهایﻧﻈﺮي
اﻟﮕﻮي

رکود
شــامل:
پنجﭘﻨﺞعامل
ﺗﺸﺮﻳﺢشــود.
اجتماعی می
ناامنی
متغیرهای
محور یا
تورم ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺮ
ﻣﺤﻮر ﻳﺎ
این در
ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ
ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
موجبﻗﺎﭼﺎق
زیرﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
ﻓﻮق،
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
بــرﺳﻠﻄﻪ
ﻲ-4 ،
ﺑﺎزار داﺧﻠ
جانبهﺻﻨﻌﺖ-3 ،
همه -رﻛﻮد
ﺗﻮرم2 ،
ﺷﺎﻣﻞ -1
بازار ﻋﺎﻣﻞ
شکســتاﻳﻦ ﭘﻨﺞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﺎاﻣﻨﻲ
تضاد
اقتصاد،
ملیتی
ﺷﻜﺴﺖچند
شــرکت های
ســلطه
داخلی،
صنعت،

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
اجتماعی ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ اﺳﺖ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
کاالﻃﺒﻘﺎﺗﻲ،
قاچاقﺗﻀﺎد
اﻗﺘﺼﺎد-5 ،
از ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺑﺮ
طبقاتی،ﭼﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﻧﺎاﻣﻨﻲاست.
اثرگذار
ناامنی
استازکه بر
پیامدهای
ﺗﻮرم
رﻛﻮد ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﺎاﻣﻨﻲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
ﻗﺎﭼﺎق

ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ
ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ

فرضیات تحقیق
12
قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی موثر است.
 -به نظر می رسد افزایش تورم ناشی از

 -به نظر می رسد رکود صنعت ناشی از قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی موثر است.

 -به نظر می رسد شکست بازار داخلی ناشی از قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی موثر است.

 -به نظر می رسد سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد ناشی از قاچاق کاال بر

ناامنی اجتماعی موثر است.

 -به نظر می رسد تضاد طبقاتی ناشی از قاچاق کاال بر ناامنی اجتماعی موثر است.

روش شناسی تحقیق

روش تحقیق :روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ -1 :اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم -2 ،رﻛﻮد ﺻﻨﻌﺖ -3 ،ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ -4 ،ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷـﺮﻛﺖ

25

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :در این پژوهش ،پیامدهای قاچاق کاال به عنوان یکی

از مهمترین عوامل ناامنی در جامعه ،به عنوان متغیر مستقل شناخته شده که بر ناامنی یا امنیت
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اجتماعی به عنوان متغیر وابسته ،اثرگذار است.

پیامدهای قاچاق کاال :در ســطح کالن اجتماعی ،امنیت اجتماعی بیش از هر چیز تحت

تاثیر قاچاق كاال می باشــد و قاچاق كاال از جمله معضالتي اســت كه زيان هاي پيدا و پنهاني
را بر پيكره نظام اجتماعي -اقتصادي وارد ميســازد تقاضاي فراوان براي كاالي قاچاق زمينه

مناســبي جهت اين شــكل غيرقانوني از بازرگانــي را فراهم ميســازد .در این پژوهش ،پنج
عامل به عنوان پیامدهای قاچاق کاال شــناخته شــده که دارای پنج عامل موثر ،شــامل :تورم،

رکود صنعت ،شکست بازار داخلی ،سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد ،تضاد
طبقاتی ،از پیامدهای قاچاق کاال است که بر ناامنی اجتماعی اثرگذار است.

امنیت و ناامنی اجتماعی :مولر در تعريف امنيت اجتماعي ميگويد :توانايي يك جامعه

بــراي دوام ويژگيهاي اساســي آن در فرايند تغييرات محيطي و در برابــر تهديدات واقعي

يــا احتمالي و به طور خاص امنيت اجتماعي ،توانايي محافظت و شــرايط قابل پذيرش براي
تكامل الگوهاي ســنتي زبان ،فرهنگ ،پيوندهــاي اجتماعي ،هويت ملي ،مذهبي (مذاهب) و

رســوم اجتماعي ميباشــد .آلكاير )2005( 1در تعريف خود از ناامني اجتماعي ،بر تهديدات
خشونتهاي داخلي ،بحرانهاي مالي ،فقر ،جنگ و رفتارهاي جنايي (مجرمانه) متمركز شده
است (.)1999 ,Goetschel

حجــم نمونه و جامعه تحقیق :حجم نمونه آماری این تحقیق به صورت کل شــمار که

شــامل  100نفر از کارشناســان در شــهر تهران که با مقوله قاچاق طی ده ســال اخیر مرتبط
بوده اند ،می باشد .از این طریق ،نیازی به تعیین نمونه گیری نبوده است.

روش تجزیــه و تحلیل داده ها :در بخش کتابخانــه ای اطالعات جمع آوری،تلخیص

و طبقــه بنــدی گردید و در بخش پرسشــنامه پس از تکمیل پرسشــنامه ها،کنترل و ویرایش
1- Alkire

آنها،سواالت کدگذاری و شــاخص های مورد نظر مطابق مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار

گرفته اســت .سپس بااستفاده از نرم افزار  SPSSآزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن برای
اولویت بندی عوامل موثر استفاده شده است.
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در این مقاله نتایج آزمون های آماری براســاس نظر کارشناسان درگیر با مقوله قاچاق کاال

در استان تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .از آنجایی که تعداد پاسخگویان صد نفر
بودند لذا ضرورتی به ذکر درصد فراوانی نبوده بلکه فراوانی بیانگر درصد آن نیز می باشد.

ردیف

خیلی
کم

کم متوسط زیاد

خیلی جمع
زیاد

1

افزایــش تــورم در ناامنــی اجتماعی به چه
میزان موثر است؟

0

10

15

45

30

100

2

افزایش ثروت و قدرت نامشروع در ناامنی
اجتماعی به چه میزان موثر است؟

2

8

17

33

40

100

3

افزایش رانت خواری در ناامنی اجتماعی به
چه میزان موثر است؟

1

4

40

25

30

100

4

افزایش بی عدالتــی در ناامنی اجتماعی به
چه میزان موثر است؟

2

2

50

31

15

100

5

وابســتگی اقتصادی در ناامنی اجتماعی به
چه میزان موثر است؟

1

2

60

20

17

100

6

افزایش بیــکاری در ناامنی اجتماعی به چه
میزان موثر است؟

0

8

17

35

40

100

7

افزایــش جرم و بزه در ناامنــی اجتماعی به
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پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

یافته های توصیفی

 45 -درصد کارشناســان معتقدند که تاثیر افزایش تورم ناشی از قاچاق کاال بر عدم امنیت

اجتماعی در حد زیاد می باشد.
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 40 -درصد کارشناسان معتقدند که افزایش ثروت و قدرت نامشروع ناشی از قاچاق کاال

بر عدم امنیت اجتماعی در حد خیلی زیاد می باشد.

 40 -درصد کارشناسان معتقدند که تاثیر افزایش رانت خواری ناشی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد متوسط می باشد.

 50 -درصد کارشناســان معتقدند که تاثیر افزایش بی عدالتی ناشــی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد متوسط می باشد.

 60 -درصد کارشناســان معتقدند که تاثیر وابســتگی اقتصادی ناشی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد متوسط می باشد.

 40 -درصد کارشناســان معتقدند کــه تاثیر افزایش بیکاری ناشــی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد خیلی زیاد می باشد.

 51 -درصد کارشناســان معتقدند که تاثیر افزایش جرم و بزه ناشــی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد متوسط می باشد.

 40 -درصد کارشناســان معتقدند که تاثیر افزایش تزلزل خانواده ناشــی از قاچاق کاال بر

عدم امنیت اجتماعی در حد خیلی زیاد می باشد.

 45 -درصد کارشناسان معتقدند که افزایش بی میلی به زندگی بر عدم امنیت اجتماعی در

حد متوسط می باشد.

 38 -درصد کارشناســان معتقدند که افزایش خشــونت ناشی از قاچاق کاال بر عدم امنیت

اجتماعی در حد زیاد می باشد.

 54 -درصد کارشناســان معتقدند که افزایش فشارهای روانی ناشی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد زیاد می باشد.

 37 -درصد کارشناســان معتقدند که افزایش هنجارشــکنی ناشــی از قاچاق کاال بر عدم

امنیت اجتماعی در حد خیلی زیاد می باشد.
یافته های استنباطی

برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون دوجملهای و تحلیل واریانس فریدمن به شــرح زیر

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
الف .بررسی نتایج آزمون دوجمله ای

متغیر مشخص بکار برده می شود.فرض صفر در این آزمون نظر کارشناسان هریک از عوامل
ناشی از قاچاق کاال که منجر به عدم امنیت اجتماعی می شود را نشان می دهد.
عوامل ناشی از قاچاق کاال

احتمال
مشاهده شده

مقدار Z

نتیجه آزمون

افزایش تورم

93/4

6/8

رد فرض صفر

رکود صنعت

80/4

5/9

رد فرض صفر

شکست بازار داخلی

80/4

5/9

رد فرض صفر

سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد

85/7

6/1

رد فرض صفر

تضاد طبقاتی

72/7

3/9

رد فرض صفر

درجــه اولویت اثرگذاری متغیرهای اثرگذار پیامدهای قاچاق کاال موثر بر امنیت اجتماعی

به شرح زیر می باشد:

 -افزایش تورم با مقدار  6/8دارای بیشــترین مقدار اثرگذاری نســبت به ســه عامل فوق از

پیامدهای قاچاق کاال می باشد که بر امنیت اجتماعی اثر منفی دارد.

 -ســلطه همه جانبه شــرکت های چند ملیتی بــر اقتصاد با مقــدار  6/1دارای دومین عامل

اثرگذار از پیامدهای قاچاق کاال میباشد که بر امنیت اجتماعی اثر منفی دارد.

 -رکود صنعت و شکســت بازار داخلی با مقدار  5/9دارای ســومین و چهارمین عامل اثر

گذار از پیامدهای قاچاق کاال میباشد که بر امنیت اجتماعی اثر منفی دارد.

 -تضاد طبقاتی نســبت بــه چهار عامل فوق با مقــدار  3/9دارای کمترین عامل اثرگذار از

پیامدهای قاچاق کاال میباشد که بر امنیت اجتماعی اثر منفی دارد.

جــدول فوق نتایــج آزمون دوجملــه ای هر یک از عوامل ناشــی از قاچــاق کاال از نظر

کارشناســان را نشان می دهد که پنج عامل نظیر :افزایش تورم ،رکود صنعت و شکست بازار

داخلی ،سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد و تضاد طبقاتی از پیامدهای اصلی

قاچاق کاال می باشد که بر امنیت اجتماعی اثر منفی دارد .به عبارت دیگر ،برابر نتایج آزمون

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

آزمــون دوجمله ای به منظور تعیین برخــورداری جامه آماری مورد نظر از یک ویژگی یا

29

دو جمله ای که بر اســاس پاســخ کارشناسان بدست آمده است هر  4عامل پیامد قاچاق کاال
که منجر به عدم امنیت می شود ،مورد تایید می باشد.
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بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن

از آزمون تحلیل واریانس فریدمن به منظور رتبه بندی اجزا و عوامل ناشــی از قاچاق کاال

منجر به عدم امنیت بهره گرفته شــده اســت .براساس این آزمون میزان اهمیت و وزن هریک
از متغیرها به دست می آید.

در این جا به بررسی یافته های حاصل از این آزمون می پردازیم
عوامل ناشی از قاچاق کاال

رتبه میانگین

اولویت بندی

افزایش تورم

4/1

اول

رکود صنعت

4/02

دوم

شکست بازار داخلی

3/6

پنجم

سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد

3/8

چهارم

تضاد طبقاتی

3/9

سوم

همان گونه که از جدول فوق پیداســت پنج عامل فوق از پیامدهای قاچاق کاال با توجه به

اهمیت و وزن هریک از متغیرها به ترتیب شــامل افزایش تورم ،رکود صنعت ،تضاد طبقاتی،

ســلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی و شکســت بازار داخلی را علیه امنیت اجتماعی در
جامعه به همراه دارد.

بحث و جمع بندی

گفتنی اســت که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق چند تن از محققان به شرح زیر مورد مقایسه

قرار گرفته ،نتیجه یافته های تحقیق ارائه و در پایان ،پیشنهاداتی مرتبط نیز ارائه گردیده است.
مقایسه با تحقیقات پیشین

تحقیقــات اندکی در حــوزه قاچاق کاال صورت گرفته اســت اما با توجه بــه اهمیت این

موضوع در شرایط تحریم های اقتصادی و پیامدهای منفی امنیت اجتماعی آن در جامعه نباید

غافل ماند و نیاز به تحقیقات بیشــتری در این زمینه هســتیم .با این توصیف تحقیقات اندک

حاکی از محورهای مختلف پیامدهای منفی قاچاق کاال در کشور می باشیم.

به عنوان مثال در تحقیق خانم معنایی ( )1383که در آن به نقش زنان در قاچاق کاال اذعان

داشــته و به پیامدهای اجتماعی قاچاق کاال اشــاره کرده اســت که عبارتند از :بروز مســائل
ســاير تخلفات .همچنین در تحقیق حاجی نژاد ( )1378در خصــوص پیامدهای قاچاق کاال
به ناامنی اجتماعی در حوزه مرزی با کشــورهای همسایه اشاره داشته و معتقد است پیامدهای

اصلی قاچاق کاال در سیستان و بلوچستان شامل :انزواي سياسي و تاريخي منطقه ،عدم امكان

كنترل مســتمر و دقيق مرز از سوي دولت ،وجود مهاجرين افغاني ،مراودات و داد و ستدهاي
مرزنشينان با كشور همسايه می باشد .در تحقیق امیر عبدالمحمدی ( )1389نیز همانند تحقیقات

فوق ،به پیامد قاچاق کاال اشــاره داشــته و معتقد است که قاچاق كاال يكي از پيامدهاي شوم

توسعة ناموزون و روابط اجتماعي ناعادالنه است كه در ساخت اجتماعي ناموزون يعني همان
اختالف شــديد طبقاتي و منطقهاي متبلور شده و دو گروه غني و فقير متمرد هر يك به دنبال

ارضــاء نيازهاي خود پديده قاچاق كاال را به وجود ميآورند گــروه فقير براي رفع نيازهاي
اوليه زيستي و گروه غني براي رفع نيازهاي كاذب و تأمين تجمالت زندگي.
نتیجه

اگر چه تحقیق حاضر همســو با تحقیق عبدالمحمدی به تضاد طبقاتی به عنوان پیامد اصلی

قاچاق کاال اشــاره داشــته اما این عامل در میان پنج عامل دیگر در رتبه ســوم قرار دارد .لذا
افزایــش تورم و رکود صنعت دارای باالترین ضریــب اثرگذار پیامدهای قاچاق کاال در این
تحقیق تحلیل گردیده اگر چه نباید نســبت به دو عامل دیگر؛ شکســت بازار داخلی و سلطه
همه جانبه شــرکت های چند ملیتی بــر اقتصاد غافل ماند .با این وجــود تحقیقات اندک در

زمینه قاچاق کاال نشــان می دهد که قاچاق کاال دارای پیامدهای گســترده امنیتی و اجتماعی

در کشــور می باشد که پیامد ناامنی اجتماعی ،پیامد ناامنی اقتصادی و پیامدهای ناامنی مرزی
حاصل از یافته های متفاوت پژوهش های فوق می باشد و نباید در این زمینه غافل ماند ،بلکه
مطالعه تحقیقات طولی را در این زمینه می طلبد.

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

ســوء اخالقي ،دســتگيري و محكوميت زنان ،متالشــي شــدن كانون خانواده و زمينهسازي

31

پیشنهادها

از این رو با توجه به نتایج تحقیقات فوق و باالخص تحقیق حاضر ،راهکارهای پیشــنهادی
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مبارزه با قاچاق کاال در سه محور مبارزه با پیامدهای ناامنی اجتماعی ناشی از قاچاق کاال در

حوزه مرزی ،مبارزه با پیامدهای ناامنی اجتماعی و قضایی قاچاق کاال با رویکرد پیشگیری و
مبارزه با پیامدهای ناامنی اقتصادی ناشی از قاچاق کاال ،به شرح زیر پیشنهاد می شود:

الف -مبارزه با پیامدهای ناامنی اجتماعی ناشی از قاچاق کاال در حوزه مرزی

متاسفانه نرخ باالی بیکاری در نواحی مرزی استان های هدف مبارزه با قاچاق ،نظیر استان های

هرمزگان ،آذربایجان غربی ،سیســتان و بلوچستان ،کردستان و  ...باعث شده تا حرمت و قبح

فعل قاچاق کاال در این نواحی از بین رفته و ســهل الوصول و باال بودن درآمدهای حاصل از
قاچاق باعث شده تا حتی برخی دامپروران و کشاورزان نیز شغل خود را رها کرده و به سمت

فعالیت های غیرقانونی گرایش پیدا کنند و از این وضعیت نیز احســاس رضایتمندی داشــته و
حتی خواهان عدم برخورد جدی ماموران انتظامی در این خصوص هستند.

با توجه به تشــکیل کارگروه ویژه اشــتغال در دولت و توجه ویژه مســئولین ارشــد نظام،

بــه محرومیت زدایــی و ایجاد رفاه و آبادانی در نواحی مرزی ،فعال ســازی و ایجاد رونق در

فعالیــت بازارچه های مرزی در جهت تامین معیشــت مرزنشــینان و تحقــق اهداف ایجادی،
اســتفاده از ظرفیت های قانون ســاماندهی مبادالت مرزی ،امکان تسری و انطباق درآمدهای
حاصل از قاچاق به امر اشتغال زایی در مناطق مرزی ،استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های
وزارت کشــور ،وزارت جهادکشــاورزی در اشــتغال زایی در نواحی مرزی آسیب پذیر از

قاچاق ،می توان تا حدود زیادی مشکالت مربوطه به فقر و محرومیت و بیکاری مناطق مرزی
آسیب پذیر از قاچاق را مرتفع نمود.

 -بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان های مرزی از نظر تولید و اشتغال

 -پشــتیبانی مادی و معنوی از نیروهای متعهد و دلســوز در جدار مرزی و سیستم قضایی و

تعزیراتی

 ارزیابی عملکرد نظام گمرکی و اصالح آن در پیشگیری از قاچاق کاال -هماهنگی با همسایگان به منظور تامین انضباط و امنیت اقتصادی مرز

 -با پرداخت هزینه الزم ،با اســتفاده از نیروهای ســالم ،متعهد و متخصص کشور ،مرزهای

خاکی و آبی خود را کنترل نماییم.

ب -مبارزه با پیامدهای ناامنی اجتماعی و قضایی قاچاق کاال با رویکرد پیشگیری

قاچــاق کاال آثــار و تبعات متعددی از جمله اقتصادی ،اجتماعــی ،فرهنگی و امنیتی دارد.

بنابراین الزمه برخورد قاطع با این پدیده شوم و مخرب ،بهرهگیری از تمام ظرفیتها و امکانات
اســت اســتفاده صرف از اهرم اطالعاتی و انتظامی یا فرهنگی منتج به نتیجه مطلوب و مورد

انتظار نمیشــود از این رو ،برای افزایش ریســک قاچاق باید مقابله حقوقی با قاچاقچیان را نیز
در دســتور کار قرار داد .یعنی با شناســایی خالءها و نواقص قانونی و اصالح آنها و یا حتی

تصویب قوانین جدید ،بســترهای سوء استفاده قاچاقچیان را از بین برد و با اعمال مجازاتهای
بازدارنده ریسک آن را افزایش داد.

 -ساماندهی راهکارهای امنیتی و انتظامی در مبارزه با قاچاق کاال

 قوانین مربوط به منع قاچاق ،برای قضات دادگاه انقالب و سایر دادگاهها روشن باشد. -تقویت جامعه گرایی و مبارزه با فردگرایی افراطی

 -تقویت قانون گرایی در امر مبارزه با قاچاق کاال

 -تقویت مبانی مذهبی مردم (بهره برداری از آرای علما در جهت مبارزه با قاچاق کاال)

 -برخورد قاطعانه با مجرین

 -استفاده از افراد سالم و صالحیت دار در برخورد با مجرمین

 -برقراری ارتباط نزدیک تر با همسایگان و ایجاد سیستم یکسان در مبارزه با قاچاق کاال

 -ایجاد زمینه اشتغال برای افراد بیکار و جویای کار

ج -مبارزه با پیامدهای ناامنی اقتصادی ناشی از قاچاق کاال

یکی از عمده دالیلی که میل به خرید و مصرف کاالهای خارجی و قاچاق را تقویت نموده

و ســبب ناامنی اقتصادی ناشــی از قاچاق کاال گردیده؛ افزایش واردات کاالهای خارجی و
قاچاق کاال به کشور ،کیفیت پایین و غیررقابتی برخی کاالهای تولید داخل نسبت به تولیدات

مشابه خارجی اســت .از طرفی برخی عوامل نظیر ،جذابیت ،نوع بسته بندی ،قیمت کاالهای

خارجــی ،تنوع و  ...نیز در مصرف و قاچاق این قبیل کاالها بی تاثیر نمی باشــد .لذا افزایش
کیفیت کاالی داخلی ،راهی جدی برای پیشگیری از قاچاق است.

 -اطمینان دادن به تولیدکنندگان در خصوص ایجاد فضای ســالم اقتصادی با تثبیت قوانین

پیامدهای قاچاق کاال از منظر امنیت اجتماعی

اســت .در واقع برای مقابله با هر بعد قاچاق کاال بایــد از ابزار الزم بهرهگیری کرد و بدیهی
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و مقررات

 -اعمال سیاست های اقتصادی مناسب دولت برای تشویق مردم به مصرف کاالی داخلی
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 -در نظر گرفتن مجازات های قانونی سنگین به منظور پیشگیری از تحقق قاچاق و برخورد

قاطع ناجا و مراجع قضایی

 -نظارت و بازرسی بر اجرای صحیح قانون در ارتباط با سازمان های مسئول

 -افزایش ریسک قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر
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