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Abstract

Smuggling of goods is a problem that is prevalent in the context of economic, political, legal
and security problems and inadequacies and has many negative and harmful consequences for
the country's economy. This study aims to investigate the causes of trafficking in West
Azerbaijan province as one of the regions where trafficking is common and has a lot from the
perspective of local informants and relevant experts and researchers. Semi-structured
interview technique was used to collect data and grounded theory of Strauss and Corbin's
approach was used to analyze the data. Also, based on purposive sampling method and
theoretical saturation criteria in this region, 16 key informants and trafficking activists,
relevant officials and researchers, and university professors were interviewed. The criterion
for the interviewees' participation was direct knowledge and supervision of the smuggling
process in the study area. The research findings show that "legislative problems and
inappropriate legislation", "economic problems and unemployment", "weakness in productive
investments in border areas" were determined as causal conditions; "Discrepancies of
Discovered Goods", "Profitability and False Financial Excitement", "Lack of Awareness and
Misconceptions" and "Traditional and Cultural Bilateral Communications" are the most
important underlying factors, and "Abuse of job position", "Discrepancies related to
discovered goods", "Inadequate salaries and benefits of employees and detectives" are also
among the most important intervening factors in the smuggling of goods in the province of
West Azerbaijan. The analysis also showed that "adverse economic effects", "adverse social
and cultural effects", "adverse political consequences" were determined as the main
consequences; and the most important strategies extracted in this qualitative research were
"the need to adopt preventive policies", "the need to reform and review laws" and "Pathology
of general economic policy in the field of trafficking".
Keywords: Smuggling of goods, Unfavorable policy-making, Legislative challenges, West
Azerbaijan.
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چکیده
قاچاق کاال معضلی است که در بستری از مشکالت و نارسااییهای اقتصاادی ،سیاسای ،حقاوقی و امنیتای رواج پیادا
میکند و تبعات منفی و مضر بسیاری برای اقتصاد کشور در پی دارد .این پژوهش با هاد

بررسای عوامال ارتکاا

قاچاق در استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از مناطقی که ارتکا قاچاق شاای و دارای فراوانای اسات از دیادگاه
مطلعین بومی و کارشناسان و محققین ذیربط بهطور جام مورد شناسایی و تحلیل گرفته است .برای گردآوری دادهها
از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نظریه داده بنیااد رویکارد اشاتراوو و کاوربین
استفادهشده است .همچنین ،بر اساو روش نمونهگیری هدفمند و معیار اشباع نظری در این منطقه با  16نفار از مطلعاان
کلیدی و فعاالن قاچاق ،مقامات و مامموران مربوطاه و پژوهشاگران و اسااتید دانشاگاهی مصااحبه شاده اسات .معیاار
اشتراک مصاحبه شوندگان اطالع و اشرا

مستقیم بر روند ارتکا قاچااق در محادوده موردمطالعاه باود .یافتاههاای

پژوهش نشان میدهد که «مشکالت تقنینی و وضا قاوانین نامناسا »« ،مشاکالت اقتصاادی و بیکااری»« ،ضاعف در
سرمایهگذاریهای مولد در مناطق مرزی» باهعنوان شارایط علای «ناهمااهنگی دساتگاههای کاشاف»« ،ساودجویی و
هیجانات کاذ مالی»« ،ضعف آگاهی و برداشتهای نادرسات» و «ارتباطاات دوساویه سانتی و فرهنگای» مهمتارین
عوامل زمینهای ،و «سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه شغلی»« ،ناهماهنگیهای مرتبط با کاالهای مکشوفه» و «نامناسا
بودن حقوق و مزایای عوامل مرتبط با کشف » نیز ازجمله مهمترین عوامل مداخلهگر در وقوع قاچااق کااال در اساتان
آذربایجان غربی می باشند .همچنین تحلیل صورت پذیرفته نشان داد که «اثرات نامطلو اقتصادی»« ،اثرات ناامطلو
اجتماعی و فرهنگی»« ،پیامدهای نامطلو سیاسی» اصلیترین پیامدها و مهم ترین راهبردهای مستخرجِ در این تحقیاق
کیفاای «ضاارورت اتخاااذ سیاسااتهای پیشااگیرانه»« ،ضاارورت اصااالب و بااازنگری در قااوانین» و «آسی شناساای
سیاستگذاری عمومی اقتصادی در حوزه قاچاق» تعیین شدند.
واژگان کلیدی :قاچاق کاال ،سیاستگذاری نامطلو  ،چالشهای تقنینی ،آذربایجان غربی.
 - 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری با عنوان« ارزیابی سیاستگذاری مبارزه با قاچاق کاال در کشور » در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات می باشد.
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مقدمه
قاچاق کااال آسای های جبرانناپاذیری باهنظام اقتصاادی کشاور از طریاق ایجااد موانا در
ساارمایهگذاریهای مولااد ،تضااعیف رقابتهااای سااالم تجاااری و درنهایاات شااکلگیری و
گسترش اقتصاد زیرزمینی و پنهان وارد میسازد .افزایش نرخ قاچاق کاال موجا

میگاردد

که سرمایهگذاری در امور تولیدی کاهش یابد .این امر عالوه بر نابودی زمینههای اشاتغال و
افزایش نرخ بیکااری منجار باه کااهش درآماد سارانه و باهتب آن گساترش فقار در جامعاه
میگااردد .در کنااار توجااه بااه جنبااههای کیفااری پدیااده قاچاااق کاااال ،شناسااایی ریشااههای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی این پدیده جهت رف آن ضروری به نظار میرساد (رحماانی
فرد .)6 :1397 ،درواق امروزه ،توسعه فنااوری و گساترش ارتباطاات و مناسابات اقتصاادی
میان کشورها تحوالت چشمگیری را در آنها ایجااد کارده و در امار صاادرات و واردات،
وجود مرزها بهصورت معیاری برای اعمال سیاستهای اقتصادی متمثر از حاکمیت دولتها
به پیدایش و رشد پدیده قاچاق منجر شده است (ظهیری نیا و همکاران .)20 :1396 ،واضا
است که عالوه بر سیاسات های ناکارآماد و مشاکالت و مساادل داخلای ،رفتاار کشاورهای
همساایه و دیگاار کشااورها نیاز در قاچاااق کاااال بیتاامثیر نیسات .بااهعنوانمثال قیماات باااالی
فراوردههای نفتی در کشور ترکیاه و نیاز شارایط خاال اقلایم کردساتان میتواناد باهعنوان
دلیلی برای رواج بیشتر و وسوسه مجرمان اقتصادی موردبررسی قرار گیرد .همچنین ضاعف
حاکمیتی دولتهای همجوار مانند افغانساتان و پاکساتان در کنتارل مرزهایشاان را میتاوان
ازجمله دالیل رواج قاچاق کاال قلمداد کرد.
رشد قاچاق کاال عواق

نامطلوبی بر عملکارد اقتصااد کاالن ،باهویژه بخاش ماالی دارد .باا

توجه بهدشواری مشاهده و انادازهگیری قاچااق کااال ،ایان امار موجا

ارزیاابی غیرواقعای

شارایط اقتصااادی و اجتمااعی افااراد و خانوارهاا میشااود و باه دلیاال ماهیات پنهااانِ آن ،در
آمارهای رسمی ثبت نمی شود و وجود آن موج

پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاادی

کشور خواهد شد .این امر میتواند کاارایی سیاسایهای تاوزیعی و تخصیصای دولات را باا
چالش مواجه کند .از سوی دیگر قاچاق میتواند ساب

کااهش درآمادهای عماومی و نیاز

تغییر ساختار داخلی یک جامعه از طریق ایجاد نهادهای داخلی غیرقانونی قدرتمناد و تغییار

 / 156فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،)38( ،3پاییز 1400

الگوی مصر

جامعه شود .پدیده قاچااق باه دلیال ساود سرشااری کاه نصای

قاچاقچیاان

میکند انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش داده ،درنتیجه سرمایهگذاری در اماور تولیادی
و اشتغال زا پایین آمده و منجر به کاهش تولیدات داخلی و درنتیجه کااهش رشاد اقتصاادی
میشااود (نیکوقاادم و جزماای .)467 :1397 ،بااا توجااه بااه مطال ا

ذکرشااده و بااا توجااه بااه

واقعیتهای میدانی موجود به نظر میرسد که بازنگری در سیاستهای مبارزه با قاچاق کاال
و نیز جایگزین کردن راههای قانونی و رویکردهای پیشگیرانه امری ضاروری میباشاد .لاذا
برای نیل به اهدا

ذکرشده و تدوین سیاستهای جاایگزین پیشاگیرانه کاه دارای کاارایی

بهتر بوده و نیز تبعات منفی کمتری داشته باشد انجام تحقیقات میدانی و سیاستگذاریهای
متناس

با شرایط بومی منطقه امری جدی به نظر میرسد .ازاینرو در تحقیق حاضار تاالش

خواهد شد تا طی یک تحقیق کیفی و با بهرهگیری از نظرات گروههای مختلفی که در ایان
زمینااه مطل ا هسااتند عواماال علاای ،زمین اهای و مداخلااهگر در ایاان خصااول را در اسااتان
آذربایجان غربی بهعنوان یکی از استانهای مرزی و مهم کاه باا معضال قاچااق کااال و ارز
به صورت مستقیم گریبان گیر هستند مورد تحلیل قرار خواهیم داد تاا پاساخ ایان پرساش را
دریابیم که مهمترین عوامل زمینهای ،علی و مداخلهگر در ارتباط با وقوع قاچاق کاال و ارز
در استان آذربایجان غربای و تعاامالت ،کنشهاا و راهکارهاای کااهش وقاوع ایان جارادم
کداماند؟
پیشینه پژوهش

بررسیهای انجامشده گویاای ایان اسات کاه هرچناد تحقیاق خاصای باا موضاوع «عوامال
ارتکا قاچاق کاال در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی» به انجاام نرسایده بااینحاال
میتوان به برخی از تحقیقات مشابه و مرتبط در این راستا اشاره نمود:
پناهی و همکاران ( )1398در مقالهای با عنوان «تحلیل الگوهای فضایی و دامناه بارد قاچااق
متامفتامین و پیش ساز تولید آن در استان مرزی آذربایجان غربی» به این نتیجه رسیدهاند که
مهمترین مبدأ محمولههای قاچاق متامفتامین ،مرزهای غربی ،شهرستان مرزی سردشت بوده
که مبدأ  %70پروندههای کشف محمولههای قاچاق در این استان است .بررسی مقصاد ایان
مواد از استان آذربایجان غربی به سمت استانهای داخلی نشاان داد ،دامناه بارد قاچااق ایان
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مواد تا بخشهای مرکزی ایران نظیر اساتانهای اصافهان و خوزساتان نیاز میرساد .خنادان
( )1397در پژوهش خود با عنوان «عوامل مؤثر بر افزایش قاچاق کاال و روش مبارزه باا آن
با عنایت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی» به ایان نتیجاه رسایده کاه باهکارگیری روشهاای
مبارزه با قاچااق کااال بهصاورت ساازگار باسیاساتهای اقتصااد مقااومتی نتاایه بهتاری در
کاهش قاچاق و افزایش اساتقالل اقتصاادی کشاور باه دنباال خواهاد داشات .رحماانیفارد
( )1397در رساله دکتری خود با عنوان «تحلیل سیاست جنایی تقنینی ایاران در قباال قاچااق
کاال و ارز در پرتو سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران» به این نتیجاه رسایده کاه
عدمکفایت و نارساایی قاوانین ،موجا

افازایش بدعتگاذاریها و برداشاتهای متفااوت

میگردد .چه بساا در صاورت همساویی ،باه ثباات بیشاتر قاانون و جلاوگیری از تغییارات و
اصالحات مکرر بیانجامد .ستوده گندشمین و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان «نقادی
بر سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق ارز (با تمکید بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز)» باه
این نتیجه رسیدهاند که قانون گذار ،جرم قاچاق ارز را بسیار موس تعریف کارده اسات ،اماا
در تعیین مجازات آن رویکردی کامالً متفاوت اتخاذ کرده که ازنظر حقوقی واجد ابهامات
و اشکاالت بسیاری است .سهرابی ( )1396در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر
قاچاق کاال در بین روستادیان مناطق مرزی شهرساتان پااوه» کاه از روششناسای همبساتگی
بهره برده نتایه ایان تحقیاق نشاان داده کاه متغیرهاای توساعهنیافتگی منطقاه ،آسای پذیری
منطقه ،درآمد ،اشتغال ،ساختار فرهنگی و ساختار جمعیتی روستادیان بر قاچاق مؤثر باوده و
پیشنهادهایی با محورهای تممین زیرسااختها ،ایجااد فرصاتهای اشاتغال و درآمادزایی را
اراده نموده است .ابراهیمی ( )1395در مقالهای با عنوان «پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصو  1392چرایی ،چیستی و چگونگی» به ایان نتیجاه رسایده کاه در حاوزه
قاچاق کاال و ارز شفافیت معموالً از طریق سازوکارهای بیارون و درون سیساتمی باه شاکل
علنی یا مخفای انجاام می شود .لیکن بهترین نوع نظارت که در پیشگیری نقش دارد نظاارت
بیرونی و مستمر اسات کاه معموالً از طریق سازمانهای مردمنهاد و به کمک رسانهها انجاام
میشااود .دورفماان آدریانااا )2017(1در مقالااهای بااا عنااوان «کاالهااای سیاس ای و ماادیریت
1. Dorfman Adriana

 / 158فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،)38( ،3پاییز 1400

حاکمیت :قاچاق سیگار از مرزهای جنوبی برزیل» به این نتیجه رسیده کاه تولیاد و تجاارت
دخانیات و قاچاق سیگار از طریق مممورانی که از مرز برای ایجااد باازار قاانونی و درنتیجاه
افزایش ارزش تجاری دخانیات ملی استفاده میکنند ،به هم مرتبط هساتند و قاچااق سایگار
از طریق مبادی رسمی ،شبکهها و مکانها را بهگونهای ترکی
و سرزمینهای ملی ادغامشدهاند .دردرو

میکند که در اقتصاد قانونی

و ولفگانگ )1990(1در مقالهای با عناوان «آثاار

قاچاق در شرایط آفریقایی :یک بحث واقعی ،نهادی و تحلیلی» به این نتیجاه رسایدهاند کاه
در کشورهای آفریقایی تجارت غیرقانونی هیچ هزینه واقعی نسبت به تجارت قاانونی نادارد
و قاچاق اجازه میدهد تا دو قیمت متفاوت برای یک کاال بهطور همزماان در یاک کشاور
اتفاق بیفتد و البته سهمیهبندی واسطههای وارداتی امکانات کلی تولید را کاهش میدهد.
بااین حال آنچه تفاوت پژوهش حاضار را باا تحقیقاات ماذکور برجساته مینمایاد جامعیات
انجام یک تحقیق کیفی از گروههای مختلف و توجه باه عوامال مختلاف در حاوزه قاچااق
کاال و ارز در استان مرزی آذربایجان غربی است .عاالوه بار ایان انجاام مصااحبه باا تقریبااً
تمامی گروه ها و اشخال مطل و درگیر با موضوع قاچاق در محدوده موردمطالعه میباشد.
از این منظر مقاله حاضر یک تحقیق نو و بدی محسو میشود.
مبانی نظری

در میان نظریههایی کاه علال ارتکاا جارم و ارتکاا قاچااق را در شخصایت مرتکا

و

موضوعات پیرامونی دیگر جستجو میکنند ،اندیشمندانی وجود دارند که برای تبیین چرایی
وقوع جرم به یک عامل بسنده نکرده و چناد عامال را معرفای نماوده و آنهاا را دخیال در
ارتکا رفتار مجرمانه دانساتهاند .در اینجاا بارای رعایات اختصاار کاالم باه چناد نموناه از
نظریههای چندعاملی یا ترکیبی اشاره میشود.
به اعتقااد فونتاان ،هماه بزهکااران اقتصاادی گناهکاار نیساتند ،بلکاه برخای از آنهاا بارای
جلوگیری از بحرانها و تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی خود ،مرتکا
که جرم محسو میشود .اما انگیزه سوء ندارند .گروهی نیز باهد

اعماالی میشاوند

مالانادوزی و کسا

درآمد و بدون اینکه تحت شرایط اضطراری باشد جارم انجاام میدهناد ،در جرمشناسای،
1. Deardorff & Wolfgang
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انگیزه ارتکاا جارم عامال مهمای اسات پاس بایاد میاان ایان دو گاروه تفکیاک کارد و
واکنشهای متفاوتی اعمال نمود .در مورد مجرمانی که سوءنیت دارند باید هزیناه ارتکاا
جرم را باال برد تا در محاسبه آنها پردرآمد و منفعت جرم سنگینی کند اما مجرماان بادون
سوءنیت را باید با واکنشهای غیر کیفری به راه راست هدایت نماود (زراعات .)52 :1395
به نظر کوراکیس عوامل تاریخی شامل جمعیت شهرسازی و توسعه صنعتی ،عوامل محیطی
شامل جامعه و فناوریهای جدید و شخصیت بزهکار (هوش و ذکاوت اینگوناه مجرماان)
در ارتکا

جرم مؤثرند (زمانی .)182 :1392 ،کوراکیس از سویی به عوامل بیرونای اشااره

میکند و معتقد است رشد علم ،فناوری و پیشارفت جواما باعاث افازایش حجام بردهاای
اقتصادی گردیده است و از سوی دیگر به عوامل درونی در شخصایت مرتکا

میپاردازد

دارد و بر این باور است که هوش ،استعداد و ذکاوت مجرمان اقتصادی آنها را به ارتکا
هر چه بیشتر بزه در قلمرو اقتصادی سوق میدهد.
سومین نظریه از نظریههای ترکیبی در توجیه و تبیین علل ارتکاا جارادم اقتصاادی ،نظریاه
بادر است .این نظریه بر واکنش اجتماعی نسابت باه جارادم تکیاه دارد و ضامانت اجراهاای
جرادم اقتصادی را موردبررسی قرار میدهد عوامل اصلی ارتکا جرادم اقتصادی از منظار
بادر عبارت است از :اول ،فعل مبارزه با جرادم اقتصادی با سبک بودن ضمانت اجراهای این
جرادم یعنی ازنظر قاانونی قضاایی و اجرایای باا ایان مجرماان مانناد مجرماان عاادی رفتاار
میشود .دوم ،ارتبااط مجرماان اقتصاادی باا محافال سیاسای بزهکااران اقتصاادی بهواساطه
تعامالتی که با سیاسیون دارند .از ساویی در تادوین لاوای در جهات منااف خاود اثرگاذار
هستند و از سوی دیگر با خدماتی که به محافال قادرت میکناد ،انتظااراتی از آناان دارناد.
سوم ،موقعیت اجتماعی بزهکار آنکه موقعیت اعتماد سااز اسات و میتواناد جارمزا باشاد.
چهارم ،فناوری که باعث سهولت ارتکا

این جرادم توسط افراد مصاحبه شده است ،زیارا

سرمایهداران از روشهای جدید سوءاستفاده کرده و آسانتر مرتک

جرم میشاوند .پانجم

جهانیشادن کااه از دور بعااد قابلبررساای اسات ،اول آنکااه جهانیشاادن اقتصاااد در قالا
شرکتهای چندملیتی متبلور شده است و باا ورود ایان شارکتها باه کشاورها ارزشهاای
اقتصادی را به دنبال دارد .دوم جهانیشادن معناوی کاه از طریاق اساناد بینالمللای صاورت
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میپذیرد .با جهانیشدن اقتصادی زمینه سوءاستفادههای بینالمللی فراهم میشود( .سااداتی،
 .)190 :1393در این راستا مطابق نظریه چندعاملی و دیدگاه باادر کاه بار واکانش اجتمااعی
نسبت به جرادم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرادم اقتصادی را موردبررسی قارار میدهاد
به «ضعف مبارزه با جرم اقتصاادی یاا سابک باودن ضامانت اجراهاای ایان جارادم» و البتاه
«ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست» ،تمکید داشاته و ایان عوامال را در وقاوع
جرادم اقتصادی (و ازجمله قاچاق) مؤثر دانسته است .ازاینرو در تحلیل چالشهاای قاانونی
و فراقانونی به این نظریه اتکا شده و تاالش خواهاد شاد تاا مبتنای بار بررسایهای صاورت
پذیرفته ،عوامل زمینه ای ارتکا قاچاق کاال در استان آذربایجان غربی احصااء و شناساایی
گردد.
قاچاق کاال

واژه «قاچاق» از کلمه ترکی «قاچماق» باه معناای فارار کاردن مشاتق شاده اسات( .دهخادا،
 :1390ج  )28:18در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یاا معاملاه آن از
طر

دولت ممنوع اسات ».معناا شاده اسات .برخای دیگار از نویساندگان آن را باه معناای

«کاری برخال

قانون که پنهانی انجام میشود ،یا متاعی که در معامله یا ورود آن به کشور

ممنوع است ،».دانستهاند (معاین .)260: 1394،فرهناگ لغات وبساتر1عاالوه بار ذکار نکاات
فوق ،عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است ،بدین ترتی
خارج کردن اقالم ممنوع انسان از کشور برخال

که قاچااق :واردکاردن یاا

قاانون و باا قصاد تقلا

(و حیلاهگری)،

واردات و صاادرات بادون پرداخات مالیاتهاای مقارر توساط قاانون و همچناین انتقاال یاا
راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخال

قانون معنا شده

است websters,1976:vol 3( .به تقل از زنگنه عینالو )5 :1393 ،همچنین در فرهنگناماه
حقااوقی  Blackواژه  Smugglingچنااین معنااا شااده اساات :قاچاااق وارد ساااختن متقلبانااه
کاالهایی که ورودشان ممنوع یا وارد ساختن آنها با پرداخت حقاوق و عاوار
ممکن است و نپرداختن یا کم پرداختن آن حقاوق و عاوار

گمرکای

(تاوکلی .)94 :1390،ازنظار

تعریف قانونی ،در ماده ( )1قانون مبارزه با قاچاق مصو  92/10/3مجلس شورای اسالمی،
1. Webster
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قاچاق کاال و ارز اینگونه تعریفشده است« :هار فعال یاا تارک فعلای کاه موجا

نقا

تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اسااو ایان قاانون یاا ساایر
قوانین ،قاچاق محسو و برای آن مجازات تعیینشده باشد ،در مبادی ورودی یاا هار نقطاه
از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلای کشاف شاود» .باه تعبیار سااده قاچااق کااال
عبارت است از صدور کاال یا واردات آن ،وقتی باه طریاق غیرقاانونی از مباادی غیررسامی
صورت گیرد و یا در عین گذر از مبادی رسمی (گمرکات) تمام یاا بخشای از مقاررات در
مورد آنها اعمال نشاده باشاد (ساتاد مرکازی مباارزه باا قاچااق کااال و ارز.)11: 1395 ،
زمینههای قاچاق کاال ،متغیرها و عاواملی هساتند کاه بساتر و شارایط وقاوع فعال قاچااق را
بهصورت کلی تسهیل ساخته و به آن دامن میزنند .درواقا ایان متغیرهاا بنیاادی محساو
میگردند .با توجه به اینکه تولیادات داخلای چاه باه لحاا کیفای و چاه باه لحاا کمّای
پاسخگوی نیازهاای مصار کنندگان داخلای نیسات طبیعای اسات کاه در چناین شارایطی
نیازهااای بااازار یااا بایااد از طریااق قااانونی یااا بهصااورت قاچاااق برطاار

شااود ،مثاال نیاااز

مصر کنندگان به گوشیهای تلفان هماراه و اناواع پارچاه و( ....ساتاد مرکازی مباارزه باا
قاچاق کاال و ارز 1395 ،الف .)29:ازاینرو الزم اسات تاا عاالوه بار سیاساتهای تکاراری
مبتنی بر مقابله و مبارزه با قاچاق کاال و ارز «پیشگیری» را نیز در ایان خصاول موردتوجاه
قرار داد.
در همین راستا قانونگذار در کنار حقوق کیفاری مااهوی و شاکلی قاچااق کااال ،حقاوق
پیشگیری از قاچاق کاال را به رسمیت شاناخته و باا اختصاال یکفصال طاوالنی باه ایان
موضوع و مقدم ساختن آن بر کیفر ،در مقایسه با مقررات متعدد گذشته ،حاداقل ازلحاا
تقنینی ضرورت توسل همزمان به پیشگیری-مجازات را پذیرفته است .بااینحاال ایان مهام
دارای چالش ها و موان بسیار و ضروریات مهمی است که در این مقاله تالش خواهد شد به
اهم آنها پرداخته خواهد شد.
روش پژوهش
با توجه به ماهیت پیچیده قاچاق کاال ،مطالعات کیفی درباره اکتشا

عوامل ماؤثر بار ایان

پدیده میتواند مفید باشند .این پژوهش در چارچو رویکرد کیفی و با باهکارگیری روش
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تحقیق داده بنیاد و از بین رویکردهای مختلاف نظریاه داده بنیااد ،از رویکارد اشاتراوو و
کاوربین بارای دساتیابی باه دیادگاههای مشاارکتکنندگان در ماورد علال ،زمیناهها،
مداخلهگرها ،راهبردها و پیامدهای قاچاق ،استفاده گردید .با توجه به اینکه تحقیاق حاضار
به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق در استان آذربایجان غربی بود 16،نفار از خبرگاان و
مطلعین با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تا زمان رسیدن به اشباع نظاری مورداساتفاده
قرار گرفتند و سعی گردیده افرادی وارد نمونه شوند که قاادر باه اراداه اطالعاات ماوردنظر
محقق در زمینه قاچاق کاال در محدوده موردمطالعه هستند .برای جم آوری اطالعاات ایان
پژوهش از دو روش کتابخانهای و میدانی استفادهشده است که برای جما آوری اطالعاات
بخش نظری از روش توصیفی کتابخاناهای و باهمنظور تادوین ،پخاش و جما آوری نتاایه
مصاحبه نیمه ساختاریافته تحقیق در بخاش کیفای ،از روش میادانی استفادهشاده اسات .در
بخش کیفی با بهره گیری از مصاحبه عمیق و پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیاق باا
جامعه موردنظر ،نسبت به احصاء عوامل مؤثر بر قاچاق کاال در استان آذربایجان غربی اقدام
گردید .مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با طرب پرسشهایی باین  40تاا  60دقیقاه انجاام
شد .همزمان با جم آوری دادههاا ،تحلیال آنهاا نیاز انجاام گرفات باه ایان صاورت کاه
دادههای خام طی ساه مرحلاه کدگاذاری بااز ،کدگاذاری محاوری و کدگاذاری انتخاابی
تحلی ال گردی اد و درنهای ات نت اایه کدگااذاریها در قال ا

پااارادایمی ،مرک ا

از عواماال

زمینهای ،عوامل علی ،عوامل میانجی ،راهبرد و پیامد ،حول مقوله مرکازی تشاکیل شاد .در
تحقیق حاضر به جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  MAXQDAویرایش  10استفاده گردید.
محدوده موردمطالعه

محدوده موردمطالعه تحقیق استان «آذربایجان غربای» اسات .ایان اساتان باا وساعت 37412
کیلومترمرب بین  44درجه  3دقیقه تا  47درجه و  24دقیقه طول شرقی و  36درجه و  5دقیقه
تا  39درجه و  46دقیقه شمالی ،در شمال غر ایران واق شده است.این اساتان از شامال باه
مرزهای جمهوری خودمختار نخجوان و کشور ترکیه و از شرق به استان آذربایجاان شارقی
و از جنو

به استان کردستان و از غر به کشورهای ترکیه و عاراق محادود میشاود .بار

اساو تقسیمات کشوری سال  1390استان آذربایجان غربی دارای  17شهرستان 40 ،بخش،
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 42شهر 113 ،دهستان و  4531آبادی دارای سکنه میباشد .اساتان آذربایجاان غربای ازنظار
ناهمواریهااا ،چهاارهای متنااوع دارد بهطوریکااه از کاال وسااعت اسااتان  21درصااد را
سرزمینهای پست و جلگهها 63 ،درصد را ارتفاعات و  16درصد را دریاچه ارومیه به خود
اختصال داده است .ناهمواری های عمده در استان آذربایجان غربای در قسامت غربای آن
یعنی در نواحی مرزی ایران و ترکیه و ایران و عراق واق گردیده است .ایان ارتفاعاات کاه
درواق امتداد کوههای ارمنستان میباشند که از شمال به جنو کشیده شده و درنهایات باه
سلسله جبال شمالی زاگرو منتهی میگردند (پناهی و همکاران.)175 :1398 ،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی در کشور

بحث و یافتهها
 14نفر از مصاحبهشوندگان مرد  2نفر زن بودهاند ،در بحث تحصایالت  5نفار دیاپلم و زیار
دیپلم 6 ،نفر دارای مدرک کاردانی و کارشناسای 2 ،نفار کارشناسای ارشاد و  3نفار دارای
مدرک دکترا بودهاند .همچنین از بین  16نفر مشارکتکننده در تحقیق 4 ،نفر در رده سانی
تا  25سال 4 ،نفر بین  26تا  35سال 5 ،نفر  36تا  45سال و  3نفر نیز  45سال به باال داشتهاند.
محور سؤاالت مطروحه پیرامون علت شناسی وقوع قاچاق کاال و ارز در اساتان آذربایجاان
غربی بوده و پژوهشگر از مصاحبه عمیق بدون ساختار مبتنی بر مطالعه اکتشافی بهاره گرفتاه
است.
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بخش عمده رویکرد زمینه محور در حوزه تجزیهوتحلیل دادههاسات .ایان دادههاا از زاویاه
دید پاسخگویان تحلیل و معنیدار میشوند .ساختار اصلی تحلیل دادهها در گراند تئوری بر
مینای سه شیوه کدگذاری بااز ،محاوری و انتخاابی اسات .اولاین مرحلاه تحلیال دادههاا در
رویکرد زمینهای ،کدگذاری بااز اسات کاه دادههاا باه کوچاکترین واحاد خاود شکساته
می شوند کدگذاری محوری نیز آغاز کردن فرآیند از نو کنار هم گذاشتن دادههاایی اسات
که در جریان کدگذاری باز آنها را خارد کاردهایم .در کدگاذاری محاوری ،مقولاهها باه
مقولههای فرعی متصل میشوند تا توضیحات دقیقتر و کاملتری از پدیدهها شاکل بگیارد.
در این مرحله محقق با ترکی

و انتزاع مفاهیم بهدستآمده ،تعاداد  10خارده مقولاه شاامل

«مشاااکالت تقنینااای و وضااا قاااوانین نامناسااا »« ،ناهمااااهنگی دساااتگاههای مسااائول»،
«ناهماهنگیهای مرتبط با کاالهای مکشوفه»« ،نامناس

بودن حقوق و مزایای عوامل مرتبط

باااا کشاااف»« ،بیکااااری و مشاااکالت اقتصاااادی در شاااهرهای مااارزی»« ،ضاااعف در
سرمایهگذاریهای مولد در مناطق مرزی»« ،ارتباطاات فرهنگای و سانتی دوساویه در مارز»،
«برداشتهای متفاوت فرهنگی و سنتی»« ،سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه»« ،ساودجویی و
هیجان کاذ مالی اشخال»« ،ضعف دانش و آگاهی در خصول قاچااق و مجاازات آن»
را استخراج کرده است.
در ارتباط با کدگذاری ،باید یادآوری نمود که مقولهها از طریاق کدگاذاری بااز مشاخص
میشود و طی کدگاذاری محاوری ،مقولاهها باه یکادیگر مارتبط میشاوند .بعاد از اینکاه
ارتباط بین مقوله ها طای کدگاذاری بااز و محاوری شناساایی شادند ،از طریاق کدگاذاری
انتخابی ،مقولههای فرعی و ارتباط آنها یکپارچه میشود تا مدل نظری توسعه یابد.
شرایط علی

پاسخدهندگان در پاسخ به ساؤاالت مارتبط باا هریاک از ابعااد مادل پاارادایمی باه تشاری
عوامل مؤثر در وقوع قاچاق کاال در استان آذربایجان غربی پرداختناد از تحلیال جماالت و
دیدگاه های این افراد ،کدهای اولیه استخراج شد .در مرحله بعد کادهای مشاترک و ماورد
تمکید تمامی مصاحبهشوندگان به انضمام کدهای بااهمیت از دیاد محقاق باهعنوان کادهای
نهایی به همراه منب آنها مشخص شدند .توضیحات مصاحبهشوندگان در پاسخ به ساؤاالت
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مربوط به شرایط علی وقوع قاچاق کاال در اساتان آذربایجاان غربای در جادول  1بیانشاده
است این جدول  3مفهوم و  11کد نهایی مستخرج از مصاحبه دارد
جدول شماره  .1مقولهها و مفاهیم شناساییشده مرتبط با شرایط علی
مقوله کلی

کد نهایی

مفهوم

ابهامات و تناقضات قانونی
کمتوجهی به بسترهای اجتماعی در قوانین

مشکالت تقنینی و وض قوانین
نامناس

قوانین چالش زا و غیراقتصادی
نارساییهای قانونی
فقر اقتصادی خانوادههای مرزنشین

شرایط علی

بیکاری گسترده جوانان
مشکالت معیشتی

مشکالت اقتصادی و بیکاری

قط درآمد اشخال در بخش رسمی
گرانی و تورم روزافزون
عدم توازن اقتصادی در مرز

ضعف در سرمایهگذاریهای مولد
در مناطق مرزی

کمبود سرمایهگذاری مولد
ضعف در مدیریت سرمایه از سوی مسئولین

در ارتباط با مشکالت تقنینای و وضا قاوانین نامناسا

مصاحبهشاونده شاماره /4پ کاه از

محققین حوزه قاچاق و اساتید دانشگاهی است اظهار داشته:
«نامناس

بودن قوانین ،ابهامات و تناقضات قانونی خود یکی از مهمترین عواملی اسات کاه

چالشزا هستند و میتواند موج

افزایش ارتکا قاچااق در جامعاه شاود ».در ایان راساتا

مصاحبهشاونده شاماره /5الااف کاه سااکن مناااطق مارزی و از فعااالن رسااانهای اسات بیااان
میدارد:
« عوارضی که اخیراً برای خروج از مرز از طر

دولت وض شد ،بهطورکلی تجاارت خارد

و چمدانی را از بین برد و کسانی که روزی خود را از این راه میگذراندند مجبور به قاچاق
شدند».
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مصادیق دیگار آن ،نیازمناد تبیاین یاک اساتراتژی منساجم و
اتخاذ سیاست کیفری مناس

اسات .پراکنادگی قاوانین و مقاررات مرباوط باه ایان امار و
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توسعه شبکههای قاچاق بینالمللی و تنوع مصاادیق قاچااق ،باا توجاه باه روشهاا و ابازار
جدیدی که قاچاقچیان به کار میبرند ،ضرورت تدوین و تصوی

یک قانون جام و کارا

که با همه اشکال قاچاق بتوان مبارزه کند را ایجاد کرد که قانون مبارزه با قاچااق کااال و
ارز مصو

 1392این ضرورت را برطر

نمود .بااینحال کماکان این قانون دارای مساادل

و مشکالتی بسیاری است که حقوقدانان و اساتید اقتصاددان به کارات چالشهاا و ابهاماات
تقنینی را مورد تمکید قرار دادهاند.
این موضوع نه تنها از سوی کارشناساان موردتوجاه قارار داشاته بلکاه افاراد و اهاالی منااطق
موردتحقیق نیز بهنوعی این مهم را مورداشاره قرار دادهاند.
«بیکاری و مشکالت اقتصادی در شهرهای مرزی» ازجمله عاملی است که همچون بسایاری
از جرادم اقتصادی بر معلول خود اشاره مهمای دارد .دراینبااره مصاحبهشاونده /1الاف کاه
یک کولبر  59ساله است میگوید:
«اگر من یا پسرم شغلی درستوحسابی داشته باشیم چرا باید بریم کولبری ،چرا باید اینهمه
مشقت رو تحملکنیم .واقعاً چه کسی دلش میخواهد و راضی است که کولبر باشاد وقتای
بتواند شغل ثابت دیگری داشته باشد».
و یا مصاحبهشونده شماره  /6کاه خاود جاز عوامال مباارزه کنناده باا قاچااق اسات بیاان
میدارد:
«خیلی وقتها هیچ تمایلی به برخورد با قاچاقچیان را ندارم .چون کنار همین مردم هساتم و
بدبختیهایشان و مشکالتشاان را مایبینم مان کاه یاک حقاوقبگیرم باا هازار مشاکل ماالی
درگیرم این بنده خداها که مایحتاج اولیه زندگیشون را هم نمیتوانند تممین کنند»
افزایش بیکاری ،با قط درآمد اشخال در بخش رسمی ،عامل تقویت فساد اجتماعی شاده
و زمینهای برای افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمی و قاچاق فاراهم میشاود .ازایانرو
ارتباط نرخ بیکاری و قاچاق مستقیم است.
«ضعف در سرمایهگذاریهای مولد در منااطق مارزی» مسائله دیگاری اسات کاه بار وقاوع
قاچاق کاال و ارز در شهرهای مارزی اساتان آذربایجاان غربای اثار دارد .در ایان خصاول
مصاحبهشونده شماره  /3که از مقامات قضایی است معتقد است:
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« ما در بحث توسعه اقتصادی نوعی عادم تاوازن را در منااطق مارزی شااهدیم و ایان مسائله
تبعات و آثار ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی ازجمله قاچاق و فقر و نارضایتی عمومی را به
دنبال خواهد داشت».
با توجه به تمکیدات رهبر انقال

و اتخاذ سیاستهای کالن و راهبردی بار محاور «اقتصااد

مقاومتی» سرمایهگذاری در مناطق مرزی ازجمله اولویتهاای پیشاگیرانه تلقای میشاود در
این راستا باید اذعان نمود که اقتصاد مقاومتی ،طرحی آنی و مقطعی نیسات بلکاه برناماهای
درازمدت برای اقتصاد کشور است که اقتصاد مملکت را از حالت وابساته ،تکمحصاول و
مصر زده کنونی رها ساخته و به اقتصادی مساتقل ،صارفهجویانه ،متعاادل و ضاربه ناپاذیر
مبدل میسازد  .اقتصاد مقاومتی ،رویکردی پیشگیرانه و نه تدافعی دارد و بر ایان اسااو ،باه
دنبال پیشگیری از هر آنچه احتمال میرود که از طریق آن ،دشامن اقتصااد را ماورد هجماه
قرار دهد و نتیجه بگیرد ،میباشد.
شرایط زمینهای

مصاحبه شوندگان در پاسخ به ساؤاالت مرباوط باه شارایط زمیناهای عوامال ماؤثر در وقاوع
قاچاق در استان آذربایجان غربای توضایحات و مصاادیقی را بیاان کردناد کاه کادهایی از
عبارات مهم آنها استخراجشده است .در مرحله بعدی این کادها پاالیششاده و مهمتارین
آنها ،کدهای نهایی شارایط زمیناهای را تشاکیل داده اسات .در جادول  2کادهایی نهاایی
ارادهشده است .این جدول شامل  4مفهوم و  13کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.
جدول شماره  . 2مقولهها و مفاهیم شناساییشده مرتبط با شرایط زمینهای
مقوله کلی

مفهوم

کد نهایی
عدم شفافیت اجرایی و قانونی در نحوه تعامل دستگاههای
کاشف

ناهماهنگی دستگاههای کاشف

تعدد و تداخل مقررات و روشهای ابالغی
موازی بودن اقدامات و ممموریتها

شرایط زمینهای

تداخل وظایف و اختیارات
سودجویی و هیجانات کاذ
مالی

تطمی کارگران و کولبران
تصور اشتباه از میزان درآمد قاچاق
هیجان و تلقی نادرست از برخورداری مالی
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ضعف آگاهی و برداشتهای

برداشت متفاوت عرفی و قانونی از مفهوم قاچاق

نادرست

ناآگاهی از مقررات و قوانین
مشروع پنداری قاچاق

ارتباطات دوسویه سنتی و
فرهنگی

تردد خانوادگی در مرز
ارتباطات عمیق فرهنگی ساکنین دو سوی مرز
آسی زا بودن ترددهای مرزی

«ناهماهنگی دستگاههای مسئول» چالش مهمی است که طی فرایند مبارزه با قاچاق کاال باید
موردتوجه قرار گیرد .در این خصول مصاحبهشاونده شاماره  /3کاه از عوامال یکای از
دستگاههای کاشف است بیان داشته:
«بنده بهعنوان کسی که حدود بیست ساال مشاغول خادمت هساتم و عماده خادمتم هام در
حوزه قاچاق کاال و ارز باوده هناوز هام در برخای پرونادهها دچاار ساردرگمی میشاوم و
هرروز یک بخشنامه و دستورالعمل جدید میآید».
طبیعتاً اصل هماهنگی و اقدام شفا

و بهدوراز آشفتگی نهتنها مدیریت این فرایند را تسهیل

و تسری مینماید بلکه قطعاً اثربخشی و کارایی را به دنبال خواهد داشت .با این حاال باروز
ناهماهنگی در بین دستگاههای مختلف مسئول در امر مبارزه با قاچاق کااال و ارز موضاوعی
مشهود و ملموو است.
«سودجویی و هیجان کاذ مالی اشاخال» موضاوع دیگاری اسات کاه در ایان تحقیاق از
سااوی مصاحبهشااوندگان بیااان گردیااد .در ایاان راسااتا مصاحبهشااونده شااماره /6الااف بیااان
میدارد«:اوایل وض بهتر باود ولای االن اصاالً باه دردسارش نمایارزد .یعنای فقاط حارل
میزنی البته مشکالت اقتصادی هم هست ولی تصور اینکه ماثالً باا یاک مااه کاولبری پاول
خیلی خوبی به دست میآوری کامالً اشتباه هست».
«ضعف دانش و آگاهی در خصول قاچاق و مجازات آن» عامل دیگری است که در باین
عوامل فردی قابل دستهبندی است در این راستا مصاحبهشونده /4پ بیاان مایدارد«:معماوالً
سر شبکههای قاچاق با سوءاستفاده از ناآگاهی افاراد از قاوانین و ناوع جرمای کاه مرتکا
میشوند بهآسانی و ارزانی همکاری آنها را جل

میکنند و از سادگی و کمدانشای آناان

سوءاستفاده میکنند ».درواق دانش ناکافی و سوءبرداشتهای فعاالن مربوطه در این زمیناه
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می تواند عالوه بر اینکه سب

سوءاستفاده باندهای تبهکار شود بر فراوانی و آثاار ناامطلو

اقتصادی ناشی از ارتکا قاچاق نیز بای افزایاد« .برداشاتهای متفااوت فرهنگای و سانتی»
مقوله دیگری است که طی مصاحبه های صورت پذیرفته بر آن تمکید شاده اسات در هماین
خصول یکی از مصاحبهشوندگان بومی اظهار میدارد« :مگر ما دزدی میکنیم ،مگر کاار
خال

شرع انجام میدهیم که با ماا اینطاور برخاورد میشاود پای یکلقماه ناون اینهماه

بدبختی میکشیم و بعد مثل یک جانی یا خادن با ما رفتار میشود».
درواق یکی از عواملی که موج

تداوم فعالیت توزی کنندگان در خریدوفروش کاالهاای

قاچاق میشود ،برداشت این افراد از معنی و مفهوم قاچااق اسات .معماوالً افاراد تنهاا عباور
غیرقانونی کاال از مارز را فعال قاچااق تلقای میکنناد و نقلوانتقاال و توزیا آن را قاچااق
بهحسا

نمیآورند ،زیرا تصور آنها این است که خریدوفروش کاالهای مجااز نمیتواناد

قاچاق در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از عوامل مرتبط با وضعیت جامعه محلی «ارتباطات فرهنگی و سنتی دوساویه در
مرز» است که در تسهیل قاچاق تمثیرگذار است .دراینارتباط مصاحبهشونده شماره /4الاف
بیان میدارد«:از خانه من تا منزل پدرخانمم کاه اون طار

مارز هسات باا پاای پیااده شااید

بیست دقیقه هم راه نیست و مشکلی هم برای تردد نداشتیم ولی اخیاراً ساختگیریها زیااد
شده است».
خویشاااوندی مرزنش اینان دو سااوی ماارز ،ای ان امکااان را در اختیااار قاچاقچی اان خاارده پااا و
کارگران و عوامل قاچاقچیان قرار میدهد که آنها بتوانند بهراحتی باه آنساوی مارز تاردد
کرده و در حملونقل کاالی قاچاق فعال باشند.
شرایط مداخلهگر

مصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤاالتی که مربوط به شرایط مداخلهگر عوامل وقاوع قاچااق
کاال در استان آذربایجان غربی بود ،توضیحاتی دادند .در طی فرآیند جما آوری دادههاای
مصاااحبه ،کاادهایی از عبااارات مهاام آنهااا اسااتخراج شااد و در مرحلااه بعاادی ایاان کاادها
پاالیششده و مهمترین آنها بهعنوان کدهای نهایی شرایط مداخلهگر در نظار گرفتاه شاد.
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در جدول شماره  2کدهایی نهایی ارادهشاده اسات .ایان جادول شاامل  3مفهاوم و  10کاد
نهایی استخراجشده از مصاحبه است.
مقوله کلی

جدول شماره  .3مقولهها و مفاهیم شناساییشده مرتبط با شرایط مداخلهگر
کد نهایی
مفهوم
دخالت برخی مقامات و مسئولین فاسد
سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه شغلی

نفوذ مجرمین یقهسفید
تالش برخی مقامات برای رهایی مجرمین از مجازات
فساد اداری در برخی دستگاههای کاشف

شرایط مداخلهگر

ناهماهنگیهااای ماارتبط بااا کاالهااای

سیاست های نادرست سازمان فروش امالک تملیکی

مکشوفه تحصیالت

فروش کاالهای مکشوفه از طریق مزایده
ورود مجدد کاالی قاچاق به چرخه اقتصادی کشور

نامناس

بودن حقوق و مزایای کارکنان

و ممموران کاشف

عدم پرداخت پاداش حق الکشف به مممورین
ضاعف در حمایت هاای ماادی و معناوی از ماامموران
کاشف
پایین بودن حقوق و مزایای ممموران کاشف

ازجمله اصلیترین عوامل مداخلهگر« ،ناهماهنگیهای مرتبط با کاالهای مکشوفه» است .در
این خصول باید توجه داشت که مبارزه با یاک پدیاده مجرماناه صارفاً دساتگیری نیسات.
بلکه فرایند مرحلهبهمرحله است که نقص در هر مرحلاه ممکان اسات باهطورکلی هاد

و

مسیر یک فرایند را دچار مشکل کرده و از روند طبیعای و مشاخص خاارج ساازد .در تادیاد
این موضوع مصاحبهشونده /2الف که از محکومین قاچاق محسو میشود بیان داشته:
« شاید تعج

کنید ولی خود بنده خریدار کااالیی باودم کاه از مان گرفتاه بودناد و بعاد از

طریق مزایده سازمان امور تملیکی به خودم فروختند».از دیگر عواملی کاه البتاه کمتار بادان
پرداختااه میشااود« ،نامناس ا

بااودن حقااوق و مزایااای عواماال ماارتبط ب اا کشااف» اساات.

دراینارتباط مصاحبهشونده شماره /1

اظهار داشته«:قابالً یاک مبلاا حااال هرچناد جزدای

بهعنوان حق الکشف به ما پرداخت میشد کاه باههرحال یاک انگیازه ایجااد میکارد ولای
همان هم در قانون جدید ظاهراً منتفی شده و توی این چند سال چیزی به ماا پرداختنشاده
است»
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برای تحلیل چرایی یک موضوع قطعاً باید از ابعاد گوناگون به مسائله توجاه داشات .ایجااد
انگیزه در بین عوامل اجرایی که در صف مقدم مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار دارند وظیفه
دستگاه حاکمیتی و قانونگذار است تا با پیشبینی مشوقهای الزم عالوه بار اینکاه احتماال
فساد و سوءاستفاده از سوی آنان را از باین ببارد ،ناوعی انگیازه شخصای هام بارای پیشابرد
اهدا

و قوانین مربوطه فراهم سازد که این مهم نیز در تغییر و تحوالت قانون جدید چندان

موردتوجه قرار نگرفته است.
پیامدها

اشخال مورد مصاحبه در پاسخ به سؤاالتی که مربوط به پیامادهای وقاوع قاچااق کااال در
استان آذربایجان غربی بود ،توضیحاتی دادند .در طی فرآیند جم آوری دادههای مصاحبه،
کدهایی از عبارات مهم آن ها استخراج شاد و در مرحلاه بعادی ایان کادها پاالیششاده و
مهمترین آنهاا باه عنوان کادهای نهاایی پیامادها در نظار گرفتاه شاد .در جادول شاماره 2
کدهایی نهایی ارادهشده است .این جدول شامل  3مفهوم و  11کاد نهاایی استخراجشاده از
مصاحبه است.
جدول شماره  .4مقولهها و مفاهیم شناساییشده مرتبط با پیامدها
مقوله کلی

مفهوم

کد نهایی
اخالل در سیاستهای اقتصادی
افزایش فقر در جامعه

اثرات نامطلو اقتصادی

رانتخواری و تسهیل فساد اداری
لطمه به آمارهای اقتصادی
بروز مشکالت پولی
کند کردن توسعه مناطق مرزی

پیامدها
اثرات نامطلو اجتماعی و
فرهنگی
پیامدهای نامطلو سیاسی

تمثیرپذیری از فرهنگ وارداتی
آثار سوء بهداشتی و سالمتمحور
افزایش ناهنجاریهای اخالقی
نارضایتی عمومی سیاسی در مناطق مرزی
بهرهبرداری سیاسی از سوی دشمن
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قاچاق کاال و ارز بهعنوان یکی از مهمترین جرادم اقتصادی ،اصالیترین اثارات را بار روی
اقتصاد در جامعه میگذارد .در این خصول مصاحبهشونده /2
اینکه در قاچاق کاال برخال

عنوان میدارد« :باه دلیال

تجارت رسمی نوع کاال و میزان آن مشخص نیست همواره

برناماهریزیهای تولیادی و سیاساتهای تجااری دولات باا ریساک هماراه اسات .قاچااق
وارداتی مان از کنترل بهینه دولت بر مجموع هزینههای وارداتی و اختصاصی ارز موجاود
به واردات کاال ضروری که نقش بیشتری در رونق اقتصادی دارد میشود».
عالوه بار ایان «افازایش فقار در جامعاه»« ،راناتخواری و تساهیل فسااد اداری»« ،لطماه باه
آمارهای اقتصادی»« ،بروز مشکالت پولی» و «کند کردن توسعه مناطق مارزی» از مهمتارین
کدهایی بود که بهعنوان پیامدهای اقتصادی وقوع قاچاق استخراج گردید.
هماکنون بخشی از اعتباراتی که میتواند صر

عمران مرزها شود عماالً صار

مباارزه باا

قاچاق میشاود .رواج و ساوددهی قاچااق در ناواحی مارزی میتواناد فعالیتهاای مفیاد و
مقرونبهصرفه صنعتی و کشاورزی را تحتالشعاع قارار دهاد و باه عادم اساتقبال بکشااند و
سرمایه گذاران بخش خصوصی را در توسعه ایان منااطق دچاار تردیاد نمایاد ،ضامن اینکاه
انگیزه سرمایه گزاری را در ایان منااطق باه لحاا دوری از باازار فاروش و فقادان سااختار
اقتصادی مطلو کاهش دهد
ازجمله پیامدهای دیگر قاچاق «آثار نامطلو اجتماعی و فرهنگی» است .یکی از مهمتارین
ابعاد منفی قاچاق ،ورود کاالهای غیرمجاز و مغایر با اصول و ارزشهاای حااکم بار جامعاه
است چراکه عاامالن قاچااق صارفاً باه ساودآوری خاود فکار میکنناد و تاوجهی باه ساایر
پارامترها ازجمله مسادل فرهنگی و ارزشی ندارند.
اصوالً به دلیل نبود کنترل بر روی کاالهاای قاچااق ،یکای از بهتارین راهکارهاای نفاوذ باه
داخل کشور به جهت تهاجم فرهنگی مقوله قاچاق است .اگرچه در کشور ما برای مقابله باا
ازهمگسیختگی فرهنگی ،حفظ وحدت ملی ،پاسداری از ارزشهای اخالقی و ....در مبادی
قانونی ورود و خروج کاالها ،نظارت دقیقی بار روی ورود کاالهاا و محصاوالت فرهنگای
اعمال میگردد اما درعینحال این محصوالت از طریق مبادی غیررسمی و بهصورت قاچاق
وارد میشوند.
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ازجمله پیامدهای دیگری که دراینارتباط از بین مصاحبههای انجامشده اساتخراج گردیاد
«پیاماادهای نااامطلو سیاساای» بااود .ایاان مهاام در قال ا

کاادهای «نارضااایتی عمااومی» و

«بهرهبرداری سیاسی دشمن» قابلتحلیل است .دراینباره مصاحبهشونده  /3اظهار میدارد:
«االن شرایط بهگونهای است که رسانههای بیگانه مترصد کوچکترین اخباار در خصاول
مثالً برخورد نامناسا

باا کاولبران هساتند تاا نهایات بهرهبارداری سیاسای و غیار ساازنده و

تحلیلهای هد دار خود را در این راستا به راه بیندازند» .این موضوعات با توجه باه اینکاه
توجه به ثبات و مشارکت سیاسی در نقاط مرزی ازجمله اولویتهای کشور است ،ضارورتاً
بایست موردتوجه قرار گیرد.
راهبردها

مصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤاالت مرباوط باه راهبردهاای مارتبط باا قاچااق در اساتان
آذربایجان غربی توضیحات و مصادیقی را بیان کردند که کادهایی از عباارات مهام آنهاا
استخراجشده است .در مرحله بعدی این کدها پاالیششده و مهمترین آنها ،کدهای نهایی
را تشکیل داده است .در جدول  5کدهایی نهایی ارادهشده است .این جدول شامل  3مفهاوم
و  11کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.
جدول شماره  .5مقولهها و مفاهیم شناساییشده مرتبط با راهبردها
مقوله کلی

مفهوم

کد نهایی
تقدم پیشگیری بر درمان

ضرورت اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه

ضرورت رف عوامل مؤثر در ارتکا قاچاق
پیشگیری جامعه مدار
توجه به بسترهای اجتماعی
رف قوانین و مقررات زادد

راهبردها

ضرورت اصالب و بازنگری در قوانین

اصالب مقررات مبهم و متناق
شفافیتهای قانونی
تجمی و تنقی قوانین

آسی شناسی سیاستگذاری عمومی اقتصادی در
حوزه قاچاق

اتخاذ رویکردهای اقتصادی مطلو
توجه به زیرساختهای مطلو اقتصادی
تحلیل سیاستها و راهبردهای واکنش محور
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آنچاه در ارتبااط بااا قاچااق ،باهویژه در یااک اساتان مارزی هماننااد آذربایجاان غربای بایااد
بهصورت جدی موردتوجه قرار گیرد در وهلاه نخسات «ضارورتهای اتخااذ سیاساتهای
پیشگیرانه» است دراینارتباط مصاحبهشاونده  /3اظهاار مایدارد« :مهار و مومهاسات کاه
رویکرد ما یک رویکرد مقابلهای است و اساساً نام ستاد اصلی مسائول در خصاول قاچااق
نیز ستاد مبارزه با قاچاق کااال و ارز اسات .اینجاا نقاش پیشاگیری و ضارورت اتخااذ یاک
سیاست پیشگیرانه چه میشود؟»
هرچند قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصو  1392به لحاا وُقاو

بار ناکارآمادی و

حتی زیانبار بودن مجازاتها ،برای اولین بار یکفصل مستقل طوالنی (مواد  3تا  )18را به
پیشگیری اختصال داده و همسو با کنوانسیون بینالمللی مبارزه باا فسااد ،آن را بار تادابیر
کیفری مقدم داشته است اما در عمل اساساً چیازی تغییار نکارده و همچناان کمتاوجهی باه
پیشگیری حلقه مفقوده این سیاست است.
راهبرد مهم دیگری که دراینارتباط باید موردتوجه قرار داد «ضرورت اصاالب و باازنگری
در قوانین» است .همان گونه که در بحث شرایط علی نیز مورد تمکید قرار گرفات ،مساادل و
مشااکالت قااانونی از مهمتاارین عواماال مااؤثر در وقااوع و گسااترش قاچاااق کاااال در اسااتان
آذربایجااان غرباای محسااو میشااود .در ایاان راسااتا عماادتاً مصاحبهشااوندگان ،راهباارد
پیشنهادیشان را اصالب و بازنگری در قوانین ذکر نمودند.
«آسی شناسی سیاستگذاری عمومی اقتصادی در حوزه قاچاق» راهبرد مهام دیگاری باود
که مصاحبه شوندگان عموماً بر آن تمکید داشتند و این مهم در قال

کادهای نهاایی «اتخااذ

رویکردهای اقتصاادی مطلاو »« ،توجاه باه زیرسااختهای مطلاو اقتصاادی» و «تحلیال
سیاستها و راهبردهای واکنش محور» دستهبندی گردیاد .باا توجاه باه اینکاه قاچااق کااال
ازنظر ماهیتی یک جرم اقتصادی میباشد ،سیاستگذاریهای مطلاو اقتصاادی در اساتان
آذربایجان غربی این امکان را ایجاد خواهد نماود کاه عاالوه بار پیشاگیری تاا حاد زیاادی
ارتکا جرم قاچاق نیز کاهش یابد
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شکل شماره  .2پارادایم عوامل وقوع قاچاق کاال

پارادایم نهایی

محقااق باار اساااو رویکاارد گرانااد تئااوری اشااتروو و کااوربین ،شاارایط علاای ،زمینااهای و
مداخلهگر که موج

«وقوع قاچاق کاال در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی» شاده و

پیامدهای ناشی از این موضوع و البتاه راهبردهاای اساتخراجی مادنظر را در قالا
نهایی به شرب زیر ترسیم گردیده است.

پاارادایم
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نتیجهگیری
قاچااااق کااااال باااهعنوان یکااای از مهمتااارین مصاااادیق بزهکااااری اقتصاااادی آسااای های
جبرانناپذیری باهنظام اقتصاادی کشاور از طریاق ایجااد ماان در سارمایهگذاریهای مولاد،
تضعیف رقابتهای سالم تجااری و درنهایات شاکلگیری و گساترش اقتصااد زیرزمینای و
پنهان وارد می سازد .نتایه تحقیقات حاکی از این است که عوامل متعدد اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی در ظهور پیدایش این پدیده زیانبار دخالت دارند .در این تحقیق تاالش شاد تاا
عوامل ارتکا قاچاق کاال در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی مورد کنکاش علمای
قرار گیرد .ازاینرو با بهره گیری از روش کیفی زمینه محور با سه گروه از مطلعان کلیدی و
فعاالن قاچاق ،مقامات و ممموران مربوطه و پژوهشگران و اسااتید دانشاگاهی مصااحبه شاد
دادههای حاصل از مصاحبه با مشارکتکنندگان در تحقیق ،مورد تحلیل کیفی قرار گرفات
که نتایه حاصله گویای آن است که:
«مشکالت تقنینی و وض قاوانین نامناسا »« ،مشاکالت اقتصاادی و بیکااری»« ،ضاعف در
سرمایهگذاریهای مولد در مناطق مرزی» بهعنوان شرایط علی وقوع قاچااق کااال در اساتان
آذربایجان غربی تعیین گردید .این مهم با نتایه تحقیق رحمانی فرد ( )1397مبنای بار اینکاه
عدمکفایت و نارساایی قاوانین ،موجا

افازایش بدعتگاذاریها و برداشاتهای متفااوت

میگردد و نتایه تحقیق سهرابی ( )1396مبنی بر تمثیر عوامل اقتصادی بر وقوع قاچااق کااال
همسو است.
تحلیاال حاصاال از مصاااحبههای در ارتباااط بااا شاارایط زمینااهای نشااان داد کااه «ناهماااهنگی
دستگاههای کاشف»« ،سودجویی و هیجانات کاذ مالی»« ،ضعف آگاهی و برداشاتهای
نادرست» و «ارتباطات دوسویه سنتی و فرهنگی» مهمترین عوامل زمینهای مارتبط باا قاچااق
کاال در استان آذربایجان غربی است .همچنین «سوءاساتفاده از موقعیات و جایگااه شاغلی»،
«ناهماهنگیهای مرتبط باا کاالهاای مکشاوفه» و «نامناسا

باودن حقاوق و مزایاای عوامال

مرتبط با کشف» نیز ازجمله مهمترین عوامل مداخلهگر میباشند که این نتیجاه نیاز باا نتاایه
حاصال از تحقیقااات دورفماان ( )2017و ساهرابی ( )1396در خصااول اثرگااذاری عواماال
سازمانی و دخالت عوامل بیرونی و فرهنگی در وقوع قاچاق همسو و منطبق میباشد.
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همچنین تحلیل صورت پذیرفته نشان داد که «اثرات نامطلو اقتصادی»« ،اثارات ناامطلو
اجتماعی و فرهنگی»« ،پیامدهای نامطلو

سیاسی» اصالیترین پیامادهای قاچااق در اساتان

آذربایجان تحقیق هستند و مهمترین راهبردهای مستخرجِ در ایان تحقیاق کیفای «ضارورت
اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه»« ،ضارورت اصاالب و باازنگری در قاوانین» و «آسی شناسای
سیاستگذاری عمومی اقتصادی در حوزه قاچاق» تعیین شدند این نتایه نیز با پژوهشهاای
ابراهیم ای ( )1395و خناادان ( )1397مبناای باار ضاارورت اتخاااذ سیاسااتهای پیشااگیرانه و
بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد مقاومتی همسو و منطبق میباشد.
مطابق پاارادایم ترسایمی وقاوع قاچااق کااال و ارز ،برخاورد قضاایی باا مرزنشاینان و باروز
نارضایتی عمومی و اقتصادی مهمترین تعامل  /کنش ناشی از ارتکا جرم قاچااق کااال در
محدوده موردتحقیق و اثرات نامطلو اقتصادی پیامادهای ناامطلو اجتمااعی و فرهنگای
ناشی از قاچاق و پیامادهای ناامطلو سیاسای نیاز باهعنوان اصالیترین پیامادهای ارتکاا
قاچاق در استان آذربایجان غربی میباشد.
بههرروی با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهادهای زیر را میتوان اراده نمود:


بسیاری از مناطق مرزی کشور ،فاقد زیرساختهای اقتصادی مناس

و امکاناات فنای،

صنعتی و کشاورزی هستند و بین شاخصهای توسعه در ایان منااطق باا مرکاز کشاور
اختالفات فاحشای وجاود دارد .بارای اصاالب ایان وضا  ،دولات میتواناد بخشای از
اعتباااراتی کااه صاار

مبااارزه فیزیکاای و غیراصااولی بااا قاچاااق کاااال میشااود ،بااا

سرمایهگذاری در بخشهای مولد ضمن ایجاد اشتغال ،در جهت شاکوفایی ،عماران و
آبادانی این مناطق اقدام کند و مان گسترش بیشازپیش قاچاق کاال شود.


در زمینه بازارچه های مرزی دولت باید با اقدام مناس  ،ضمن تساهیالت جدیاد بارای
مااردم بااومی ایاان مناااطق در جهاات کنتاارل و بااازپسگیری ایاان بازارچااهها توسااط
سرمایهداران و سودجویان اقدام کند.



ازآنجاییکه برخی از افراد بهمنظور ورود کاال به داخل کشور ،به دلیل وجود قوانین
سختگیرانه ،دستوپا گیر و زمانبر گمرکی در حوزه واردات کااال باه اساتفاده از
روشهای پنهانی و غیرقانونی روی میآورناد ،لاذا حاذ

قاوانین دساتوپا گیار در
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زمیناه واردات کااال ،تساهیل واردات از مباادی رسامی و اساتفاده از تجهیازات و
تکنولوژی پیشرفته بهمنظور تسری در انجام امور گمرکی ،راههایی برای حل مشاکل
واردات قاچاق کاال در کشور است.


باال بودن قیمتها و وجود برخی انحصارات و عدم نظارت درست و کافی در سیستم
قیمتگذاری زمینه را برای ورود برخی افراد به فعالیتهای غیرقانونی فاراهم میکناد
که در این راستا میتوان از اجرای درست و کارآمد نظام قیمتگذاری و رقابتی شدن
قیمتها بهعنوان راهحلهاایی در جهات کااهش قاچااق کااال ناام بارد .در ایان میاان
صادرات قاچاق نیز به دلیل نامتعادل بودن نظام قیمتای و همچناین باه دلیال ریساک و
هزینه پایین ،شیوع و عمومیتیافته است که باال بردن هزینه و ریسک قاچاق میتواناد
بهعنوان عاملی بازدارنده تلقی شود.
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