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بررسی میدانی نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از 

 قاچاق مواد مخدر در شهر بوشهر
 

 

 ، اسماعیل محمدییاسرمحمدی ، هاجرگلشاد،سید کرامت حسینی 

 

 

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر

 بوشهرقاضی وکارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

 کارشناس ارشد حقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران مرکز

 

قانون نیروی انتظامی جمهوری  4ماده  8قانون اساسی و بند  651اصل  5موجب بند در کشور ما به: چکیده

اند. شدهان نهادهای متولی پیشگیری از وقوع جرم معینعنواسالمی ایران، قوه قضاییه و نیروی انتظامی به

شود که بدانیم بسیاری از جرائم اهمیت پرداختن به بحث پیشگیری از قاچاق مواد مخدر زمانی مضاعف می

مهم دیگر ارتباط تنگاتنگی با این پدیده شوم دارند. بنابراین مواد مخدر هم از جهت تأثیر مستقیمی که بر 

ها و انحطاط اخالقی جوانان دارد، خطر بزرگی برای کشورها محسوب اعی و فروپاشی خانوادهساختارهای اجتم

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در  ینشود. بنابرامی

تجربی و گواه  . که دو گروهباشدیپیمایشی و میدانی م مقالهروش تحقیق در این  .باشدیشهرستان بوشهر م

شامل مسئولین و عموم مردم نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر موردبررسی قرارگرفته 

اند حجم شده است که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شدهاست. گروه اول )گروه تجربی( از افرادی تشکیل

، حجم نمونه برای این باشدین و عموم مردم م. گروه دوم گروه مسئولیباشدینفر م 671نمونه برای این گروه 

وتحلیل اطالعات موردمطالعه و تجزیه یهاآوری اطالعات از گروهبعد از جمع ..باشدینفر م 464گروه 

 هاییزهنوین به پرسنل نیروی انتظامی، توجه به انگ یآورراهکارهای گوناگونی ازجمله آموزش دانش و فن

مناطق آزاد تجاری، سالمت  هاییتمی، کنترل و نظارت الزم و کافی بر فعالتشویقی کارکنان نیروی انتظا

عمل نیروی انتظامی، هماهنگی محاکم قضایی و نیروی انتظامی، توجه به امور اقتصادی مرزنشینان، استقرار 

سیستم مرزی هوشمند توسط نیروی انتظامی در جهت پیشگیری از قاچاق مواد مخدر ذکر گردید. همچنین 

مل متعددی ازجمله سودآوری باال، حرص و طمع، بیکاری، فقر اقتصادی، دوستان ناباب، در گرایش افراد عوا

 به قاچاق مواد مخدر تأثیرگذار بوده است.

 کلیدواژه: نیروی انتظامی، پیشگیری، قاچاق مواد مخدر، شهرستان بوشهر
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 مقدمه

. نقش پلیس نیز به همین گیردیو نیازهای اجتماعی شکل م، رفتارها یدها، عقاهر نقش اجتماعی با توجه به عرف، سنت

حکم وظیفه خود امر جلوگیری از دهی بدان افزوده است. پلیس بهمندی و سازماناساس شکل گرفته و البته ویژگی نظام

ه دارد. اقدامات مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهد هاییتارتکاب جرائم، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حما

اند. پلیس سازمان هاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفتهاین ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سال

انتظامی است که در تمام کشورها ازجمله وظیفه پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت  -امنیتی

گیری طرز تلقی صحیح یا . به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکلباشدیشهروندان در ارتباط مکیفری است که با 

ای هستند که پیشگیری از دیده و ورزیدهاعضای پلیس افراد آموزش 4اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است 

طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشگیری از جرائم که به دهدیجام م. در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را اننمایندیجرائم م

 مؤثر است.

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرائم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع 

های جرم یا محتمل به ضور درصحنهراجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرائم، ح ییهاجرم در آن وجود دارد. دریافت گزارش

 یهاها و طرحامنیتی و پیشگیری از جرائم ارائه برنامه هایینهبزهکاری ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زم

ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصالح  یاخاص شهری در مقابل مجرمان حرفه هاییطها و محامن سازی محله

و  یمآمار جرائم اعم از شروع به جرم، جرائم تام، عق یهی جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصالح، تهساختارها

معین و  هاییتالبته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدود جرائم علیه اشخاص اموال و امنیت. یکمحال به تفک

همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس  4 باشدیتر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها مگسترده

شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرائم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان ارائه

خدر در شهرستان بوشهر چگونه قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.عملکرد نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد م

 عملکرد نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر کارایی و کفایت مطلوبی دارد. رسدیاست؟به نظر م

پژوهش حال حاضر باهدف بررسی نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در شهرستان بوشهر بر اساس هدف 

روش در  نیتر.روش پیمایشی عاماست ها به روش پیمایشی و میدانیگردآوری داده یهاز نوع کاربردی و بر اساس نحو

اند ضرورتاً تکنیک مورداستفاده در تحقیق پیمایشی است، هرج نیترجینامه نیز را. پرسشدیآیتحقیقات اجتماعی به شمار م

نیز به کار  هانیبه، مشاهده، تحلیل محتوا و جز انامه وجود ندارد و فنونی از قبیل مصاحپیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسش

 باشدیبارز پیمایش م یهایژگیها از وها و روش تحلیل آن. شیوه گردآوری دادهرودیم

 پلیس مفهوم

معنی لغوی پلیس،  گیرد.معانی مختلفی را در برمیریشه آن فرانسوی است و است که  انگلیسیای واژه (police)پلیس 

اطالق  بخشیدندیبخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به اوامر و دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق منظم و انتظام 

 .شودیو در زبان فارسی هم به معنای نظم، انتظام یاد م شدیم

 .شودیبا توجه به گستردگی مفهوم پلیس در کشورهای گوناگون تعاریف متنوعی از پلیس م
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ر آلمانی، پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقالنیت ابزاری برای استقرار نظم و امنیت در شناس مشهوجامعه 6ماکس وبر

 .داندیجامعه م

سابق و تشکیل  یهاشده و با ادغام سازمانشهربانی و ژاندارمری سابق استفاده یهادر ایران نیز واژه پلیس در مورد سازمان

نین تعریف شده است: سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی نیروی انتظامی این لفظ بکار برده شده است و پلیس چ

معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم، امنیت و تأمین آسایش عمومی، فردی، نگهبانی 

 .1و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی در قلمرو کشور جمهوری اسالمی ایران است

 

 )وضعی( وی انتظامی )پلیس( در امر پیشگیرینقش نیر

ویژه در زمینه پیشگیری وضعی در جرم بر عهده دارد. علت در میان عوامل اجرایی دولت، نیروی انتظامی بیشترین نقش را به

طه لمس این امر آن است که نیروی انتظامی در برخورد و تقابل مستقیم با اعمال مجرمانه قرار دارد و بدیهی است که به واس

 موضوع، از راهکارهای پیشگیرانه، بهتر و بیشتر از سایر مراجع باید مطلع باشد.

کشور با این معضل اجتماعی مواجه هستند. بر اساس آخرین آمار سازمان  674مواد مخدر شوک هزاره سوم است و بیش از 

هزار نفر در سراسر جهان بر اثر  144النه اند و سامیلیون نفر در سراسر جهان مصرف مواد مخدر را تجربه کرده 154ملل 

هزار نفر از کل آمار فوق زا به خود اختصاص داده  3. در کشور ما هرساله دهندیسوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست م

 .دهندینفر ایرانی به علت سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست م 8است یعنی به معنای فوت روزانه 

 

 مفهوم جرم

از درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب گناه و وادار  یوهم یدنقطع کردن، چ یج رم، به معان یرم، از ریشه عربج

و در اصطالح، علیرغم تعاریف زیادی که از  4آمده است.« گناه». جرم در لغت به معنای 3کاررفته است.ناپسند به یکردن به کار

چنان تعریفی به عمل آید که موردقبول همگان قرار گیرد و در ه تا از جرم، آنجرم شده هنوز هم این موفقیت به دست نیامد

زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم برحسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور 

تنها ممکن است عنوان جرم به هشود برحسب دیگری نگوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که ازنظر یکی جرم محسوب می

 .5خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید

                                                           
 شماره یازدهم.-سال سوم-دانش انتظامی–پیشگیری از جرایم علیه اموال، فصلنامه علمی تخصصی  ( پلیس و1931)الله ماژین، بهروز، زمستان - 1
 قانون نیروی انتظامی 9و  2مواد  - 2

 فی النهایة اثیر، ابن ،.13۹۱ ـ 13۹9/ 1۰۴۱ ـ 1۰۴9 قم عراقی، مجتبی چاپ الدینیه،االحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی جمهور،ابی ابن قرآن،- 3

 محمد احمد چاپ ،'المحلّی حزم، ابن ،.13۹۱ ـ 13۹9/ 19۹۱ ـ 19۹9 قاهره طناحی، محمد محمود و زاوی احمد طاهر چاپ واالثر، الحدیثغریب

 19۱۱/139۹ قاهره فقی، محمدحامد چاپ السلطانیه،االحکام فراء، ، ابن.دارالجیل: بیروت شاکر،

 .جرم کلمه ذیل ،اول ج فارسی، عربی، جامع فرهنگ احمد، سیاح،- 4
 219 ص اول، ج دوازدهم، چاپ آ ژوبین، نشر تهران، عمومی، جزای حقوق( 19۹۰) هوشنگ، شامبیاتی، - 5
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جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معنای لغوی به معنای جدا کردن 

 1شده است.عاره گرفتهمیوه از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند است

ای 7اثم: االثم و األثام اسم لالفعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنی البُط ء و قوله تعالی: فیهما اثم کبیر. 

و جمع آن آثام است که  باشدیفی تناولهما ابطاء عن الخیرات. إثم و أثام اسم برای کارهایی است که دورکننده از ثواب م

بدین معناست « شراب و قمار إثم بزرگ است: »فرمایدیمعنای بُط ء )کندی و دورساختن( است و کالم خداوند که م متضمن

 8.گرددیم هایکیکه استفاده از آن دو موجب دوری از ن

فی نفسه... خطا: الخطا العدول عن الجهة. الخطیئة و السیئة یتقاربان لکن الخطیئة اکثر ما تقال فیما الیکون مقصودا الیه 

کمن رمی صیدا فاصاب انسانا، او شرب مسکرا فجنی جنایة فی سکره. خطا به معنای دوری از مسیر مستقیم است. خطا و 

مانند کسی که  باشدیکه فی نفسه مقصود نم شودیکاربرده مسیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایی به

پس در حالت مستی  نوشدیکننده م؛ یا فردی که چیز مستکندییک انسان برخورد م ولی به سازدیتیر به صیدی رها م

 9.شودیجنایتی را مرتکب م

ذنب: ذنب الدّابة و غیرها معروف و یعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است 

با توجه 64: اذ ناب قوم، یعنی مردم پست.شودیشده است؛ وقتی گفته مره گرفتهو واژه ذنب برای هرچیز دنباله و پست استعا

که جرم و ذنب در اصل واژه لغوی معنای ناپسندی نداشته است، ولی بعدها  شودیآنچه از معنای لغوی گذشت، معلوم م

 کاررفته است.عنوان استعاره در کارهای ناپسند بهبه

اند. کرده یف، تعر«فرد یا جامعه بینجامد یکه به تباه یکتاب و سنت یا ارتکاب عمل یمخالفت با اوامر و نواه»جرم را 

 یئه، خطیتممنوع را مصداق معص یکاربرده و بقیه کارهادارند، به یوی، که کیفر دنیفقها جرم را فقط در ممنوعات شرع یبرخ

 66و بلکه مترادف آن است. یکآن بسیار نزد یاصطالح حقوقاز جرم به یفتعر یناند. ایا اثم دانسته

های نظری مکتب هاییشاند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گراای تعریف کردهگونهعلمای حقوق کیفری هر یک جرم را به

تعریف کرده است. یا بنا به « هر فعل مغایر اخالق و عدالت»خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را 

جریحه دار »شناسی، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخالقی بشر یعنی گذاران دانش جرمو یکی از بنیانتعریف گاروفال

 61«شود.کردن آن بخش از حس اخالقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می

 

                                                           
 جرم واژه ،۹3 ص ،19۹۴ اسماعیلیان، قم، القرآن، الفاظ معجم اصفهانی، راغب- 6

 (213: بقره)- 7
 إثم واژه ،۱ ص همان، اصفهانی، راغب- 8

 خطا واژه ،1۱2 1۱1 ص همان، اصفهانی، راغب- 9
 ذنب واژه ،1۹۰ ص همان، اصفهانی، راغب- 10

 .1۰1۹ ـ 1۰1۱ قم العناوین، مراغی، حسینی علی بن عبدالفتاح - 11
 .113 ص اول، ج پاییز، میزان، نشر تهران، عمومی، جزای حقوق( 19۹2) محمدعلی، اردبیلی،- 12
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 مفهوم جرم در حقوق کیفری

اند. هر یک از ایـن تعـاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از ریف کردهای تعگونهعلمای حقوق کیفری هر یک جرم را به

هر فعل مغایر اخالق و »خاصـی ملهـم بـوده اسـت. بـرای نمونـه مکتب عدالت مطلق جرم را  یهانظری مکتب هاییشگرا

ه احـساسات بنیـادی جریحه دار کردن آن بخش از حس اخالقی کـ»تعریف کرده است و یا بنـا بـه تعریـف گاروفالو « عدالت

 63««شودینـوع خواهانـه یعنـی شفقت و درستکاری را شامل م

قانون مجازات اسالمی در بیان اوصاف جرم آمده است:  1در قانون مجازات اسالمی از جرم تعریف نشده است، فقط در مادۀ 

 «.ودشهر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می»

 

 مفهوم جرم در فقه اسالمی

تبع آن در فقه اسالمی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع جرم در زبان قرآن و به 

که در طوریتعالی باشند بهشوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باریدیگر افعال و اقوالی جرم تلقی میعبارتکرده است. به

در آیة چهل و « مجرمین»به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ « یجرمنّکم»آیة دوازدهم سورۀ مائده 

توان از آیاتی برند. همین معنا را میهشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می

ل است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده که در باب انواع جرائم مشمو

 64است استشهاد نمود.

سخن امام خمینی دربارۀ جرم: امام خمینی )ره( نیز جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و آن را شامل هر فعل 

اند اینست که لفظ جرم را برای گناهان کبیره ی را که قائل شدهاند. منتها شرطحرام یا ترک واجب قابل مجازات دانسته

هر کس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام »فرمایند: که میطوریاستعمال کرده است به

 65«)ع( یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد.

 

 مفهوم اخالقی جرم

آنکه به دخالت ؛ این قواعد بیگیردیبه نظر علمای اخالق، قواعد اخالقی چیزی است که از ندای درونی انسان سرچشمه م

 دولت نیازمند باشد، معیار و میزانی برای تشخیص نیکی و بدی، ظلم و عدالت است.

 به مفهوم اخالقی جرم، انتقاداتی شده است:

 تنها حفظ نظم اخالقی نیست.. هدف حقوق، 6

آسانی برای قاضی ممکن نیست؛ چون قواعد اخالقی در هر جامعه، مخصوص همآنجامعه است . تشخیص نیک و بدرفتار به1

 واقع، این قواعد امور نسبی هستند.و جنبه همگانی ندارد. به

                                                           
 1 صجلد نخست،  تهرانانتشارات میزان،  حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، (19۹۹علی اردبیلی، )محمد- 13

 .19 ص دوم، ج داد نشر مرکز بهار، تهران، عمومی جزای حقوق( 19۱2) صالح، محمد ولیدی، - 14
 دوم ج االسالمیه، العلمیه مکتبه الوسیله، تحریر ق( 193۴) اهلل، روح خمینی، - 15
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ای که مردم پای بند به اصول اخالقی باشند عهتردید، از نقش اخالق در جامعه و تکامل آن نباید غافل بود؛ زیرا در جامبی

گذاری از نفوذ اخالق محیط رو، هیچ قانونپذیرتر است. ازاینتر و رعایت هنجارهای اجتماعی امکانمراتب آسانایجاد نظم به

 .خود مصون نیست و باید تا حد امکان در تدوین قوانین، اعم از جزایی و مدنی، قواعد اخالقی را رعایت نماید

 

 مفهوم اجتماعی جرم

گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر ای میعدّه

شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، مالحظات آماری، شرایط است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه

 رم و سایر عوامل غفلت نکرد.زندگی، رابطه بین ج

اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری که با ضوابط فرهنگی و این گروه، جرم را چنین تعریف کرده

شناس معروف که امیل دورکیم جامعهچنان .سازدیاجتماعی حاکم بر جامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار م

و شامل  شودیجرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی مفرانسوی معتقد است 

 .کندیهر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار م

 

 مفهوم دینی جرم

ر داده جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرا

درک معنای جرم در قرآن کریم،  یدیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس. براعبارتاست. به

باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آنکه به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به 

رائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است آیاتی که در باب انواع ج

تر است، چه کسی ظالم»کاررفته است: استشهاد نمود. در یکی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهی به

 رستگار را ین، همانا خداوند، مجرمنمایدیکار م، یا آیاتش را انبنددیهمچون کسی که از روی کذب بر خداوند افترا م

 61« نماید.نمی

ای اموال مردم را به ستم که عدهتا این: »فرمایدیاست که به معنی ستم و ظلم آمده است، م ییهااثم نیز ازجمله واژه

 67« که شما بدان اطالع دارید.بخورند، درحالی

 

 مفهوم قاچاق

ن یا تولید و ساخت و کشت یا صید غیرمجاز و متقلبانه کـاال در داخل کشور مشمول قاچاق یعنی واردکردن یا صادر کرد

بازرگانی یا عوارض دولتـی یا تودیع پیمـان ارزی بدون پرداخت یا تودیع این حقوق مالی دولت، خواه  سـود حقوق گمرکی یا

                                                           
 (1۱:یونس)- 16
 (1۹۹: بقره)- 17
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متقلبانه یا خدعه آمیز کاالی ممنوعـه یـا  ونقلیا حملیا غیرمجاز،  باشدیکاالی مزبور هنگام ورود و یا خروج مجاز م

 .یاهرگونه اقـدام ناقص شرط یا محدودیت قانونی خاص مقرره بر آن کاال انحـصاری و

 

 لغوی قاچاق یفتعر

در لغت، قاچاق اسم ترکی بود ه که در معانی ذیل آمده است: برده و ربوده شده، آنچـه ورود آن به کشور و یا معامله آن آ ز 

. قاچاق به معنی باشدیالورود و متاع ممنوع المعامله مباشد، متـاع قاچـاق بـه معنـی ممنوعممنوع است می طرف دولت

ها ممنوع فراری، تردستی، کاری که پنهـانی و با تردستی انجام شود، خریدوفروش کاالهایی که در انحصار دولت و یا معامله آن

نامه دهخدا در ذیل واژه قاچاق ها ممنوع است. در لغتالهائیکه ورود و صدور آنباشد، ساختن، وارد کردن و یا صادر کردن کا

 آمده است:

الورود و ممنوع قاچاق ربوده آن چه وارد آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. متـاع قاچـاق، متاع ممنوع» 

ممنوع المعامله را بدون کسب اجازه دولت یا نپرداختن گمرک  الورود یـاالتجاره ممنوع)ترکی( کسی که مال یالمعامله. قاچاقچ

راهه گذراند. قاچاق کردن )مصدر مرکب( از قاچاق ترکی و کـردن فارسـی، گریزانـدن از وارد کنند یا بفروشد، آنکه کـاال از بی

 68«.ء بـاج یـا گمرک نکنند به هر وجهالتجاره را به نهانی از عشار یا راهی غیر مملوک بردن تـا اداگمرک، ادا نکردن باج. مال

 همچنین در فرهنگ معین آمده است:

متاعی که معاملـه یـا وارد آن بـه کشور ممنوع است. قاچاق  -1کاری برخالف قانون که پنهانی انجام شود  – 6قاچاق »

 69««کردن: متاعی را پنهانی وارد کشورکردن و نپرداختن عوارض گمرکی آن

 :قاچاق آمده است «Smuggling» ذیل واژه «Dictionary blacks law» قینامه حقودر فرهنگ 

قاچاق، وارد ساختن متقلبانه کاالهایی است که ورودشان ممنوع است یا وارد ساختنشان بـا پرداخت حقوق و عوارض 

که وارد  ییهاگمرکی ممکن است و نپرداختن یا کمتر پرداختن آن حقوق و عوارض، قاچاق محسوب است. وارد ساختن کاال

، جـرم است و نیز آوردن کاالهای مشمول حقوق و عوارض گمرکی بدون پرداخت آن حقوق و باشدیساختنشان قانوناً ممنوع م

. به سـاحل آوردن یـا حمـل متقلبانـه کاالهـای مشمول حقوق و شودیعـوارض، در داخل خاک آمریکا قاچاق محسوب م

 .ـز از پرداخـت حقـوق و عـوارض آن، قاچاق خواهد بودعوارض گمرکی در ساحل در جهـت گری

 

 تعریف اصطالحی قاچاق

، لیکن تعریف لغـوی صرفاً قاچاق واقعی را، که عنصر گیردیتعریف اصطالحی قاچاق درواقع از تعریف لغوی آن نشأت م 

 .شودیوانتقال و ورود و خروج از مرز شرط اساسی آن است، شامل منقل

 قانون امور گمرکی: دیدگاهتعریف قاچاق از 

کاالهایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد و یا از آن خارج گردد و همچنین 

کاالهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف شود ازنظر قانون 

                                                           
 ، دهخدا وابسته به دانشگاه تهران، انتشارات تهران9۹ جلدت نامه دهخدا، (، لغ19۹۰اکبر، )دهخدا، علی - 18
 فارسی معین، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر فرهنگ(، 19۱9، )محمدمعین، - 19
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توان برای یکی از منظورهای های گمرکی کاالهای وارده به قلمرو گمرکی را میشود و ازلحاظ رویهمی گمرکی قاچاق محسوب

 :14زیر اظهار کرد

 قطعی ( ورودالف

 ب( ورود موقت

 ج( موقت برای پردازش

 اعاده به خارج از کشور() یمرجوعد( 

 ه( عبور خارجی

 و( عبور داخلی

 به مبادرت آن( 6) بند در و احصاء را قاچاق از مواردی بند 66 در گمرکی ورام قانون( 19) و در تعریف دیگر در ماده

 از کاال کردن خارج یا کشور به کاال کردن وارد: کندمی مقرر و دارد خاصی اهمیت بندها سایر به نسبت که نمایدمی تعریفی

 و گمرکی حقوق از و نبوده مشروط یا غیرمجاز یا ممنوع صدور یا ورود موقع در مزبور کاالی آنکه مگر غیرمجاز ترتیب به کشور

 که – فعل ترک مقابل در – مادی مثبت فعل از عبارتست که اقدام یک از بند این. باشد بخشوده عوارض و بازرگانی سود

 قاچاق جرم پیکره خود کردن خارج یا کردن وارد عمل بند این در کهنحویبه کندمی صحبت شودمی انجام افراد وسیلهبه

 .متقلبانه عملیات انواع وسیلهبه یعنی مرکب یا باشد ساده عمل نوعی اقدام، اینکه از اعم شود،می محسوب

 :در ترمینولوژی حقوق نیز آمده است

خـواه دونقطـه مزبـور در داخل کـشور باشد}قاچاق داخلی {،  –ای ای بـه نقطهونقل کـاال از نقطهالف ( حمل«« قاچاق»»

ونقل، برخالف مقررات مربوط بـه حمل -ر داخل و یک در خارجه باشد که آن را قاچـاق خـارجی گویندخواه یک نقطه د

خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یـا  –بطوریکـه ایـن عمـل نـاقض ممنوعیـت یـا محدودیتی باشد که قانونا مقررشده است 

دادن عوارض گمرکی قاچـاق عـوارض گمرکـی است. اعمال  مثالً صدور و ورود اجناس مجاز بدون –انحـصاری باشـد، خواه نه 

 16مقدماتی صدور اجناس مزبور هم نوع قاچاق را دارد.

 .6364ب ( خریدوفروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق در ماده دوم قانون راجع بـه فـروش اجنـاس ممنوعه مصوب 

 11ن قاچاق دارد.نیز عنوا گیردیج ( اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار م

دهنده بزه قاچاق که با در نظر گرفتن نوع قاچاق متفاوت است و از هرحال با توجه به عوامل و عناصر مختلف تشکیلبه

الورود و ممنوع الصدور که به لحاظ ممنوع یطرفی با عنایت به تغییرات دائمی کاالهای موضـوع قاچـاق، ازجمله کاالها

 کنندیمسیاست اقتصادی دولت تغییـر 

 ، ارائه تعریفی جامع و مانع از قاچاق بسیار مشکل است.

گمرکی و غیر  یهابدین ترتیب تعریفی مناسب خواهد بود که تمامی مـوارد تلقـی قاچـاق اعـم از قاچـ آق واقعـی )قاچاق

عریف ذیل که با توجه به مواد ت رسدیاند، را شامل شود. لذا به نظر محکم قانون قاچـاق محـسوب شدهگمرکی( و غیره آنکه به

                                                           
 های توضیحی، نشر بازرگانی.(، قانون امور گمرکی و یادداشت193۰بنایی، رضا، )- 20

 دکتر محمد هادی صادقی های الکترونیکی،دانشگاه شیراز آموزش نامه کارشناسی ارشد،پایان گمرکی،غیر قاچاق کاالی ،193۴محمد، زاده،احمد- 21
 ۱1۴شانزدهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص  چاپ(، ترمینولوژی حقوق، 19۹۱جعفری لنگرودی، محمد جعفر، )-  22
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حقوقی و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه( استخراج شده  یهانامهشده در فرهنگقانونی و نظرات اهل فـن )تعـاریف ارائه

 اسـت مناسب باشد:

فی ونقل یا جابجـایی و خریدوفروش و نگاهداری و مخارت است از وارد نمودن یا خارج نمودن یا حملببزه قاچاق ع»

الورود و ممنوع الصدور و در انحصار دولت و موضوع درآمد و دولت )بـه نمودن و خارج نمودن مال )کاال، جنس یـا ارز( ممنوع

قـصد قاچـاق( در هـر نقطـه از کشور اعم از مبادی ورودی و خروجی و داخـل شهرها، بـدون دخالـت و اجـازه دولـت، از روی 

 «.قصد مجرمانه )عمد عام( استآگاهی و با داشتن سوءنیت یا 

 

 بر اساس قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب جدید تعریف قانونی قاچاق

 موضوع اموال-6 عمده گروه دو در جرم این بندیطبقه با و قاچاق جرم تعریف بدون قانون( 6-5) موارد در گذارقانون

 جرم، مستقیم مباشر برای مجازات تعیین به مبادرت حصاری،ان کاالی و الورودممنوع و الصدور ممنوع اموال-1 دولت درآمد

 نموده تعریف چنین را قاچاق جرم متعلق دوم گروه آن( 45) ماده در و نموده قاچاق جرم به شروع و حامل معاون، شریک،

 یا و کردن مخفی یا و ونقلحمل یا خریدوفروش یا آن از کردن صادر یا و مملکت به کردن وارد اسلحه قاچاق از مقصود: »است

 الورودممنوع اشیای کردن وارد الصدور، ممنوع یا الورودممنوع اشیای قاچاق از مقصود. مملکت داخل در است آن داشتننگاه

 است آن تسلیم یا و الصدور ممنوع اشیای کردن خارج و شود کشف مزبور اشیای که مملکت از نقطه هر در ایران خاک به است

 .«مملکت از کردن خارج برای دیگری اقدام نوع هر یا و کردن خارج برای دیگری شخص هر یا و ونقلحمل متصدی به

قاچاق از منظر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و 

سوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی خروج کاال و ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین قاچاق مح

جامعه آماری این تحقیق شامل سه 13ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشور شود قاچاق گویند.

 :باشدیطیف به شرح ذیل م

گی شورای هماهنگی متخصصین و متولیان در امر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر که شامل کمیته فرهنگروهی از  -6

 14دولتی و... یهاها، دستگاهمبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و سازمان زندان

زمان انجام شده و در مدت شهرستان بوشهروارد زندان  6394الی  6394 یهامجرمین به مواد مخدر که طی سال -1

به دلیل  ،زندانی اعم از مرد یا زن بودن تعداد نفراتدقیق باشند که از ارائه آمار تحقیق در حال تحمل کیفر می

 دن موضوع، از طرف مسئولین زندان ارائه نشد.بومحرمانه 

بندر بوشهر به دلیل موقعیت خاص خود در منطقه و که در سطح شهرستان بوشهر سکونت دارند. غیرمعتادافراد  -3

تجربه کرده است. عالوه بر این طی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سریعی را یدگرگوناستان، طی دو دهه اخیر 

توجهی افزایش داده ی بسیاری به این شهر صورت گرفته و جمعیت آن را به میزان قابلهامهاجرتچند سال اخیر 

است و موجب مسائل و مشکالت متعددی شده است ازجمله این مشکالت عدم توازن بین جمعیت و امکانات موجود 

                                                           
 کاال و ارز(، قانون مبارزه با قاچاق 1932مهدی، )کماالن، سید - 23
 فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر -( 11سال سوم شماره  –1931اسماعیل عبدالهی، هدی مشتاقی )زمستان  - 24
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تر میزان قابل توجه جرائم و نشینی و از همه مهمکمبود مسکن، افزایش حاشیهدر شهرستان، تراکم باالی جمعیت 

 .هاستآنهای اجتماعی در یروکج 

های جنوب غربی ایران است. جمعیت این شهرستان از استان استان بوشهر و مرکز بوشهراستان  یکی از شهرهای بندر بوشهر

. بندر بوشهر باشدیرستان شامل دو بخش مرکزی و خارک منفر بوده است این شه 158944خورشیدی بالغ بر  6394در سال 

وهوای نیمه بشده و آواقع خلیج فارس متری از سطح دریا و در منطقه ساحلی 68در بخش مرکزی استان بوشهر، در ارتفاع 

محدودشده است. شهرستان بوشهر با مساحتی حدود  خلیج فارس بیابانی گرم دارد. این شهر از سمت شمال، غرب و جنوب به

وهوای گرم و به دو بخش تقسیم کرد: در نوار ساحلی آب توانیوای استان بوشهر را کالً موهکیلومترمربع است آب 6/677

درجه  14وهوای گرم و خشک صحرایی است. در هر در بخش، متوسط دمای ساالنه معادل داخلی آب یهامرطوب و در قسمت

درجه است. با توجه به وجود نزادها و اقوام مختلف،  1درجه و کمترین آن حدود  54است که بیشترین آن در تابستان حدود 

متفاوت و متنوع در مناطق مختلف نیز رواج دارد برای مثال  هاییشگویند اما گوهرچند مردم بوشهر به زبان فارسی سخن می

و  ی، هندیرتقالانگلیسی و هلندی، پ یهاو برخی از واژه ی، ترکمنیای از زبانهای بلوچی، کردنوعی گویش همراه با آمیزه

دیگری ازجمله دشتی، بوشهری، لیراوی، دیلمی و تنگسیری در شهرستان بوشهر  هاییش. گوگیردیعربی مورداستفاده قرار م

 یبومی، اهال. ولی در بین جمعیت غیرباشندیرواج دارد. در حال حاضر اکثریت ساکنان شهرستان بوشهر، اهل همین بندر م

دهدشتی و کویتی و  یهاها دارند. محلهشتستان، تنگستان بیشترین درصد را نسبت به غیربومی، آبادان، دیرازکازرون، ش

از صلح آباد، جفره ماهینی،  توانیاین بندر م یهابهبهانی و شنبدی چهار محله قدیمی بندر بوشهر هستند. از دیگر محله

ین .( ا، سبز آباد، مخ بلند، دواس،........... نام بردانییآباد، را یفرهنگیان، عال ی، شغاب، کوی، باغ زهرا، جبری، شکریسنگ

آمار جمعیتی استان بوشهر  94 سال در سرشماری آخرین اساس برباشدیعالیشهر و خارک م-شهرداری سه شهرستان چغادک

 ثبت شده است. نفر هزار 31 و میلیوناز سازمان ثبت احوال استان یک

سال قرار دارند. با  65آن در محدوده سنی باالی  614315 اًحدودکه وشهر شهرستان ب در نفر 158941 فوق ازجمعیت

، به 464و گروه گواه  671 یدرصد، حجم نمونه برای گروه تجرب 86 نانیاستفاده از فرمول کوکران و با احتساب سطح اطم

 دست آمد.

که اطالعات موردنظر به  باشدین مواد مخدر منمونه موردمطالعه شامل دو گروه مسئولین و افراد عام و آمار تعداد قاچاقچیا

 آمده است.دستها بهترتیب از طریق پرسشنامه، دادگستری و اداره زندان

 

 های تحت مطالعهتوزیع فراوانی افراد بر اساس گروه

 

نفر مورد  581شده است که در کل آورینفر افراد قاچاقچی جمع 671نفر از افراد عام و مسئولین و  454اطالعات موردنظر از 

 تحلیل قرار گرفتند.

 درصد فراوانی هاگروه

 44/74 464 گروه گواه

 55/19 671 گروه تجربی

 ٪644 581 کل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 مسئولین و عموم اطالعات دموگرافیک افراد

 برحسب جنسیت

 توزیع فراوانی افراد بر اساس جنسیت

 درصد فراوانی جنسیت

 76.41 193 مرد

 18.53 667 زن

 ٪644 464 کل

 

 

 تحصیالت

( برای افراد عام بر اساس سطح تحصیالت 4-3ای مربوط به آن )نمودار ( و نمودار میله4-3در زیر جدول توزیع فراوانی )

درصد لیسانس و  44.48دیپلم، درصد فوق 16.16درصد دیپلم،  11.43درصد زیردیپلم،  66.44ها آورده شده است که آن

 اند.باالتر بوده لیسانس بهدرصد نیز فوق 4.39

 توزیع فراوانی افراد بر اساس تحصیالت

 درصد فراوانی تحصیالت

 66.44 47 زیر دیپلم

 11.43 91 دیپلم

 16.16 87 دیپلمفوق

 44.48 611 لیسانس

 4.39 68 لیسانس و باالترفوق

 %644 464 کل

 

 

 

 

 برحسب سن

درصد از  64.39های مختلف سنی آورده شده است که به ترتیب مقادیر فراوانی و درصد این افراد در نمونه برحسب گروه

درصد در  64.13سال،  17-31درصد در گروه  35.85سال،  16-11درصد در گروه  11.49سال،  65-14افراد در گروه سنی 
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سال بوده و  17-31اند. بنابراین بیشتر افراد در رنج سنی سال به باال بوده 44درصد در گروه  9.41سال و  33-44گروه 

 اند.سال بوده 44ها نیز باالی کمترین آن

 توزیع فراوانی افراد بر اساس سن

 درصد فراوانی سن

 64.39 59 سال 14-65

 11.49 647 سال 11-16

 35.85 647 سال 31-17

 64.13 14 سال 44-33

 9.41 37 سال به باال 44

 ٪644 464 کل

 

 

 

 

 

 

در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر  تواندینقش نیروی انتظامی تا چه میزان م»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 61.81 61.81 19 بسیار زیاد 

 38.53 38.53 658 زیاد

 17.47 17.47 666 کم

 67.51 67.51 71 کم بسیار

 %644 %644 464 جمع
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 تواندیآوری نوین به پرسنل نیروی انتظامی تا چه میزان مآموزش دانش و فن»ی پاسخگویان به گویه توزیع فراوان

 «در پیشگیری از قاچاق مخدر مؤثر باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشویقی کارکنان نیروی انتظامی که درگیر امر مبارزه با  هاییزهتوجه به انگ»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه  

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد تواندیقاچاق هستند تا چه میزان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 13.94 13.94 98 بسیار زیاد 

 19.56 19.56 616 زیاد

 11.49 11.49 647 کم

 14.48 14.48 84 بسیارکم

 644.4 644.4 464 معج

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 19.41 19.41 669 بسیار زیاد 

 43.46 43.46 678 زیاد

 11.69 11.69 96 کم

 5.31 5.31 11 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع
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تجهیز پرسنل نیروی انتظامی به امکانات و وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه »توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «قاچاق مواد مخدر مؤثر باشددر پیشگیری از  تواندیبا قاچاق تا چه میزان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  تواندیالزم و کافی بر کارکنان تا چه میزان م یهانظارت»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه  

 «پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 13.94 13.94 98 بسیار زیاد 

 47.51 47.51 695 زیاد

 %14 %14 81 کم

 8.53 8.53 35 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 17.47 17.47 666 بسیار زیاد 

 44.64 44.64 686 زیاد

 69.11 69.11 79 کم

 9.56 9.56 39 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع
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مرتبط با نیروی انتظامی تا  یهاو بهتر میان سازمانهماهنگی هر چه بیشتر »توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد. تواندیچه میزان م

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزها تا چه میزان  هاییاستاتخاذ س»فراوانی پاسخگویان به گویه  عیتوز

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد. تواندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 64.87 64.87 16 بسیار زیاد 

 31.49 31.49 648 زیاد

 41.18 41.18 675 کم

 1.34 1.34 11 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 63.94 63.94 57 بسیار زیاد 

 19.56 19.56 616 زیاد

 41.81 41.81 691 کم

 9.75 9.75 44 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع
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جلب مشارکت مردم توسط نیروی انتظامی در پیشبرد اهداف اقتصادی و »توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد تواندیاجتماعی کشور تا چه میزان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق آزاد تجاری تا چه میزان  هاییتکنترل و نظارت الزم و کافی بر فعال»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «خدر مؤثر باشددر پیشگیری از قاچاق مواد م تواندیم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 17.47 17.47 666 یادبسیار ز 

 44.64 44.64 686 زیاد

 69.11 69.11 79 کم

 9.56 9.56 39 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 11.49 11.49 647 بسیار زیاد 

 46.16 46.16 619 زیاد

 17.31 17.31 644 کم

 7.36 7.36 34 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع
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 تواندیچه میزان م بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با قاچاق تا»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تواندیمبارزه با قاچاق تا چه میزان م ینارهایری همایش و سمبرگزا»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه  

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 15.14 15.14 645 بسیار زیاد 

 41.43 41.43 674 زیاد

 15.31 15.31 644 کم

 1.58 1.58 17 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 65.14 65.14 14 بسیار زیاد 

 13.94 13.94 98 زیاد

 45.85 45.85 688 کم

 64.13 64.13 14 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع



 23-19، ص   5931 ریورشه،  5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

93 
 

در پیشگیری از قاچاق مواد  تواندیسالمت عمل نیروی انتظامی تا چه میزان م»فراوانی پاسخگویان به گویه  عیوزت

 «مخدر مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پیشگیری  تواندیهماهنگی محاکم قضایی و نیروی انتظامی تا چه میزان م»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 13.67 13.67 95 بسیار زیاد 

 41.43 41.43 674 زیاد

 11.43 11.43 91 کم

 67.51 66.95 49 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 19.56 19.56 616 بسیار زیاد 

 41.69 41.69 673 زیاد

 14.14 14.14 83 کم

 8.44 8.44 33 ارکمبسی

 %644 %644 464 جمع
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فعال در مرزهای زمینی و دریایی تا چه میزان  هاییرویاستفاده از ن»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه  

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد. تواندیم

 

 

 

 

 

  

 

هماهنگی نیروی انتظامی با نیروهای نظامی کشورهای همسایه تا چه میزان »توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر باشد. تواندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 18.53 18.53 667 بسیار زیاد 

 44.97 44.97 618 زیاد

 15.14 15.14 645 کم

 4.87 4.87 14 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 17.84 17.84 664 بسیار زیاد 

 41.49 41.49 689 زیاد

 16.74 16.74 89 کم

 4.39 4.39 68 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع
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در  تواندیانسداد فیزیکی معابر ورودی و نفوذی در مرزها تا چه میزان م»توزیع فراوانی پاسخگویان به گویه 

 «اچاق مواد مخدر مؤثر باشد.پیشگیری از ق

 

 

 

 

 

 

 

 مناطق کشف قاچاق ینترمهم 4-5-4 

 %54مناطق کشف قاچاق تعیین گردیده که به ترتیب بخش مرکزی با  ینتر( مهم3-5-4در ذیل جدول توزیع فراوانی شماره )

 .باشدیدرصد م %8درصد، و خارک با  %61درصد، عالیشهر با  %34درصد چغادک با 

 

 مناطق کشف قاچاق ینترتوزیع فراوانی افراد بر اساس مهم

 درصد منطقه

 %34 چغادک

 %61 عالیشهر

 %8 خارک

 %54 )بوشهر( یبخش مرکز

 

 دار کشفیات بر اساس سالمق 

درصد  36با حدود  6393در ذیل جدول توزیع فراوانی مقدار مواد مکشوفه در شهرستان بوشهر آورده شده است. که سال 

 بیشترین مواد کشف گردید.

 

 

 

 درصد معتبر درصد فرکانس 

Valid 17.84 17.84 664 بسیار زیاد 

 55.73 55.73 148 زیاد

 69.56 69.56 84 کم

 6.59 6.59 8 بسیارکم

 %644 %644 464 جمع
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 توزیع فراوانی بر اساس مقدار مواد

 درصد مقدار بر اساس کیلوگرم سال ردیف

6 6394 1615 57/68 

1 6396 1894 79/14 

3 6391 6759 49/65 

4 6393 3596 84/34 

5 6394 6614 95/9 

 %644 66151  کل

 بیشترین نوع مواد مکشوفه

درصد، هروئین  33 یاکدر ذیل جدول توزیع فراوانی بیشترین نوع مواد مکشوفه در شهرستان بوشهر آورده شده است. که تر

 .باشدیمواد مدرصد سایر  4درصد و  66 یشدرصد، هش 67درصد، شیشه  15

 توزیع فراوانی بر اساس نوع مواد

 درصد نوع مواد ردیف

 %33 تریاک 6

 %15 هروئین 1

 %67 شیشه 3

 %66 حشیش 4

 %4 سایر 5

 644.4 کل 1

 فراوانی آمار شهدا و جانبازان

 ه شده است..آورد کشور در جانباران عرصه مبارزه با مواد مخدر در ذیل جدول توزیع فراوانی آمار کل شهدا و

 کشور توزیع فراوانی آمار کل شهدا و جانبازان عرصه مبارزه با موادمخدر 

 درصد فراوانی آمار

 97/13 3785 شهدا
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 41/71 61444 جانبازان

 %644 65785 کل

 

 توزیع فراوانی آمار کل شهدا و جانبازان عرصه مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر

 فراوانی آمار

 68 شهدا

 11 زانجانبا

 44 کل

 عوامل مؤثر

در ذیل جدول توزیع فراوانی عوامل مؤثر در اقدام به قاچاق در شهرستان بوشهر آورده شده. که به ترتیب همجواری با 

کشور  یهادرصد، قرار گرفتن در مسیر عبور مواد به استان خوزستان و عمق استان 15/14فارس و هرمزگان  یهااستان

درصد، شرایط نامساعد  49/65شمال تا جنوب ز های روستایی و داشتن روستاهای پراکنده اه راهدرصد، وجود کور 74/16

درصد  97/66 هانشینیهدرصد و بیکاری و فقر حاش 53/61، داشتن مسیر ساحلی طوالنی 41/64وهوایی و سختی کار آب

 .باشدیم

 توزیع فراوانی عوامل مؤثر در بزهکاری

 درصد علت اقدام ردیف

 15/14 فارس و هرمزگان و خوزستان یهاهمجواری با استان 6

 74/16 وری باالآسود حرص و طمع و 1

 49/65 جنوب شمال تاز های روستایی و داشتن روستاهای پراکنده اوجود کوره راه 3

 41/64 وهوایی سختی کارشرایط نامساعد آب 4

 53/61 داشتن مسیر ساحلی طوالنی 5

 97/66 هانشینیهبیکاری و فقر حاش 1

 644.4 کل 7
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 گیرینتیجه 

قضایی کشورهای مترقی دنیاست و بیشترین مساعی این های مهم در سیاستمقوله پیشگیری از وقوع جرم یکی از مؤلفه

 که بازسازگاری و درمانهای بازدارنده در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم است؛ چه اینحلها مـتـوجه تدابیر و راهدولت

حال، هدف اصلی و محوری از اجرای تر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جنایی است و درعینتر و مشکلبزهکاران بسیار پیچیده

 های قانونی، اصالح، تربیت، معالجه و بازپروری مجرم است تا تحمیل ضمانت اجراهای کیفری ترذیلی.مجازات

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، قوه  4ماده  8ند قانون اساسی و ب 651اصل  5موجب بند در کشور ما به

اند. از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی شدهعنوان نهادهای متولی پیشگیری از وقوع جرم معینقضاییه و نیروی انتظامی به

ویژه در میان جوانان عه، بههای بسیاری در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از شیوع اعتیاد در جامتاکنون، تالش

های مادی و معنوی فراوانی را معطوف به خود نموده است؛ اما رشد فزاینده جمعیت کیفری گرفته و این امر سرمایهانجام

برند، افزایش ها به سر میخصوص محکومانی که به علت خرید، حمل، فروش، توزیع و مصرف مواد مخدر در زندانها، بهزندان

ها وادگی نظیر ترک انفاق، استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه، طالق و حضانت اطفال که منشأ طرح بسیاری از آندعاوی خان

های تعزیری از سوی معتادانی که برای تأمین مواد مخدر مصرفی خود اقدام به اعتیاد زوج به مواد مخدر است، وقوع سرقت

حانه در شرق کشور که معموالً به وصول مطالبات نامشروع ناشی از های مسلرباییکنند، افزایش آدمارتکاب این بزه می

آموزان و دانشجویان به کند، روند رو به رشد تعداد معتادان و گرایش بسیاری از دانشمعامالت مواد مخدر ارتباط پیدا می

ها موضوع دیگر، نشان از عدم گردان، تکرار جرم از ناحیه مجرمان اتفاقی مواد مخدر و دههای روانمصرف مواد مخدر و قرص

 توفیق و ناکارآمدی تدابیر فعلی برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر به مفهوم خاص و عام آن در ایران دارد.

کشور با این معضل اجتماعی مواجه هستند. بر اساس آخرین آمار سازمان  674مواد مخدر شوک هزاره سوم است و بیش از 

هزار نفر در سراسر جهان بر اثر  144اند و ساالنه اسر جهان مصرف مواد مخدر را تجربه کردهمیلیون نفر در سر 154ملل 

هزار نفر از کل آمار فوق زا به خود اختصاص داده  3. در کشور ما هرساله دهندیسوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست م

 .دهندید مخدر جان خود را از دست منفر ایرانی به علت سوءمصرف موا 8است یعنی به معنای فوت روزانه 

میلیون نفر مصرف تزریقی مواد مخدر را تجربه  63میلیون نفر در وضعیت حاد اعتیاد قرار دارند که  11در گستره جهانی 

 اند.کرده

. شودیامروز مواد مخدر در کنار صنعت نفت، توریسم و فروش اسلحه یکی از پر درآمدترین درآمدهای جهانی محسوب م

تا  6544میلیارد دالر سود خالص دارند و این سود از گردش  144الی  544وداگران مواد مخدر در سطح جهانی ساالنه س

 .15میلیارد دالر است 3میلیارد دالر حاصل شده است سهم ایران از درآمد حاصل از قاچاق و فروش مواد مخدر  6144

که نسبت به جدیت  طلبدیتریاک جهان است م %74که تولیدکننده  ناکیلومتر مرز مشترک با کشور افغانست 6944دارا بودن 

در امر مبارزه با مواد مخدر به حساسیت نسبت به کنترل مرزها و تجویز نمودن امکانات بروز در زمینه کشف قاچاق دقت و 

 جدیت بیشتری انجام گیرد.

ها از مسائلی طالق و فروپاشی خانواده %55موجود  پدیده مواد مخدر آثار سوء اجتماعی زیادی بدنبال دارد و بر اساس آمار

افراد مبتال به  %14ها، ها و سرقتناامنی %35ها، قتل %14که عالوه بر آمار فوق طوریاست که ریشه در مواد مخدر دارد به

گیر شدن جوانان و نبیماری ایدز آثار سوء اجتماعی است که متأسفانه مواد مخدر و انواع آن در بحث ورود آن به کشور و دام

                                                           
 3۰مهر  1۹مورخه  آمار اعالم رسمی از طرف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر -1
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 115روزی مأمورین نیروی انتظامی در استان و پلیس مواد مخدر تعداد ها را در برگرفته است. الحمداهلل با تالش شبانهخانواده

ماهه نخست  1که در طوریباند مواد مخدر شناسایی و انهدام به 684و  94دستگاه در سال  664و  93دستگاه خودرو در سال 

نفر مجرمین مربوطه دستگیر و تحویل مراجع قانونی  4464کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد  5544مقدار به  94سال 

 گردیدند.

های جلوگیری از ارتکاب قاچاق این مواد بسیار حلپس از بررسی و شناخت علل شیوع و گـسترش قاچاق مواد مخدر، راه

شود که بدانیم بسیاری از ی از قاچاق مواد مخدر زمانی مـضـاعـف میپرداختن به بحث پیشگیر یتروشن و واضح است. اهم

 54ها در انگلستان و نیز درصد از سرقت 54عنوان مثال، حدود جرائم مهم دیگر ارتباط تنگاتنگی با این پدیده شوم دارند. به

کند. بنابراین مواد در ارتباط پیدا میمتحده آمریکا در هر سال به مواد مخهزار قتل به وقوع پیوسته در ایاالت 15درصد از 

ها و انحطاط اخالقی مخدر هم از جهت تأثیر مستقیمی که بر ســاخـتــارهــای اجـتـمــاعــی و فــروپــاشــی خانواده

شود و هم از جهت تأثیر غیرمستقیمی که در افزایش سایر جرائم جوانان دارد، خـطـر بـزرگـی بـرای کـشـورهـا محسوب می

وجه کـمـتـر از خـطر اول نیست. تا زمانی که وضعیت هیچرتکابی برای تأمین هزینه خرید مواد مخدر دارد که خطر دوم بها

گـذاری اقتصادی و معیشتی ساکنان شرق کشور به همین شکل باشد، تا آن هنگام که دولت در این مناطق ســرمـایـه

 44های اجرایی اصل طق مرزی در شرق کشور باید استثنایی بر سیاستگـذاری مستقیم دولت در منانـکـنـد )سـرمـایـه

ویژه در عرصه صنعت در منطقه گذاری بخش خصوصی، بهقانون اساسی تلقی شود(، تا وقتی بـسـتـر الزم بـرای سـرمـایـه

رل شوند، تا موقعی که شرق کشور فراهم نشود، تا زمانی که مرزهای شرقی کشور با تجهیزات ابتدایی و قدیمی مرزبانی کنت

درصد بیکاری در مناطق مرزی و شرقی کشور باالتر از نرم کشوری باشد، تا آن هنگام که باورهای فرهنگی و اجتماعی این دیار 

بندی علمی زندانیان مطابق با موازین کیفرشناسی اتخاذ نشود، تا زمانی که اصالح و اعتال نیابد، تا تدابیری مناسب برای طبقه

های مقابله با صلی از اجرای مجازات که همان اصالح، درمان و بازپروری محکومان مواد مخدر است، مغفول بماند، تا راههدف ا

خورده کنونی که نوعاً متوجه مجرم هستند نه نفس جرم خالصه شود و تـا زمانی که های شـکستحلمـواد مخدر به راه

ن باندهای بزرگ مواد مخدر نباشد، تا وقتی احکام تعیین شده برای اندرکاران، شناسایی و متالشی کردمساعی دسـت

المال بیشتر در داخل کشور برای دستگیری طور کـامـل و تـمـام اجـرا نشود، تا زمانی که امکانات بیتمحکومان مواد مخدر به

رد غفلت یا اهمال قرار گیرد، تا آن قاچاقچیان مواد مخدر به کار گرفته و متمرکز شده و مبادی ورودی مواد به داخل کشور مو

های مبتنی بر آزمون و خطا و غیراصولی برای درمان معتادان به کار گرفته شود، تا زمانی که بدون انجام هنگام که روش

نظران و کسانی که از المال صرف مبارزه با مواد مخدر شود، تا وقتی از صاحبهای علمی و میدانی متقن، بودجـه بیتپژوهش

زدیک با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر از شرق به مرکز کشور آشنا هـسـتـند، نظرخواهی نشود، تا زمانی که تعامل و تشریک ن

ارگان خاص متولی  1های مملکتی جهت مبارزه با مواد مخدر به بوته فراموشی سپرده شود و یک یا مساعی با سایر ارگان

عنوان یـکـی از محورهای کن کردن قـاچـاق مـواد مـخـدر بهد، تا وقتی ریشهپیشگیری و مبارزه با مواد مخدر معرفی شون

اساسی سیاست جنایی کشور تلقی نشود، تا زمانی که قوانین جزایی فعلی ما در این موضوع مورد تجدید قرار نگیرند و تا آن 

و قضایی نباشد، توفیقی در کاهش هنگام که نگرش بازدارندگی و پیشـگـیری از این جرم مقدم بر نگرش برخورد پلیسی 

گونه که در تکوین و گسترش بزه قاچاق مواد های مرتبط با آن پیدا نخواهیم کرد. همانقاچاق مواد مـخدر و سایر تبهکاری

باشند که مدخل میمخدر عوامل مختلف فردی و اجتماعی دخیل هستند، در پیشگیری از وقوع آن نیز عوامل متعددی ذی

ربط و ایجاد عزم ملی برای مقابله با مواد مخدر و تنویر افکار های ذین راه بستگی تام به مشارکت همه دستگاهموفقیت در ای
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گونه که در برخی از کشورها نظیر ژاپن از سیاست موفق تنویر افـکار عمومی در جهت منفور دانستن این مواد دارد؛ همان

 شده است.عمومی در جهت منفور برشمردن مواد مخدر استفاده

روزی برای زبانی در کار و تالش شبانههمدلی و هم نامهیانگیری از پاالوصف عالوه بر توضیحات ذکر شده در بحث نتیجهمع

و  رودیرسیدن به امنیت و آرامش در جامعه حرکتی خالصانه برای رضای خداست که از عناصر اصلی تالش جهادی به شمار م

ناپذیری برای آرامش و امنیت مردم و جامعه شالوده و روزی و خستگیمخلصانه، ایثارگرانه، شبانهصورت کار برای رضای خدا به

و جلب  باشدیناجا و مجموعه فرماندهی انتظامی استان بوشهر و پلیس مبارزه با مواد مخدر در این استان م هاییتاساس فعال

مان و دفاع از امنیت ازجمله تعامالت مردم و پلیس و پیشگیری مردمی و افزایش آگاهی جامعه در مواجهه با مجر یهامشارکت

 .باشدیاین فرماندهی در استان م یهاویژه قاچاق مواد مخدر یکی از اهداف اصلی و اساسی برنامهاز جرائم به

رای مردم مایه آور و دلهره آفرین است در مقابل بشکنان وحشتقدر که برای تبهکاران و قانوننام پلیس در هر جامعه همان

 آرامش، امنیت و اطمینان است.

( تاکنون موفق به شناسایی و انهدام چندین باند فعال 6393-6394پلیس مبارزه با مواد مخدر از مهرماه سال گذشته )

توزیع مواد مخدر در سطح استان و شهر شده است که ماحصل عملکرد یازده ماهه همکاران عزیز بنا به اظهارات رئیس پلیس 

داران و کنترل نقاط آلوده و جرم خیر روزی، کنترل و تحت نظر قرار دادن سابقهواد مخدر در استان، در تحقیقات شبانهم

رسانی به شهروندان با حمایت سردار باهدف افزایش و ارتقاء سطح امنیت و از بین بردن بسترهای وقوع جرم و افزایش خدمت

باند  683زبانی همدلی و هم یهبارزه با مواد مخدر با شعار امنیت و آرامش در سافرماندهی محترم انتظامی استان در بحث م

های نفر اعم از مرد و زن با تالش و همکاری پلیس 4464دستگاه انواع خودرو و تعداد  335مواد مخدر شناسایی و تعداد 

هر بوشهر انجام و موفق به کشف مرحله طرح امنیت محله محور در سطح استان و ش 517تخصصی موفق به اجرای بیش از 

کیلوگرم شده است که خود گویای بارز اقدامات  5544به مقدار  94ماهه نخست سال  1مقادیر زیادی انواع مواد مخدر ازجمله 

قابل قبول و عملکرد نیروی انتظامی در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در شهر بوده است که نشانگر اقدامات ارزشمند و دارای 

 هاییت. در پایان مجموعه نیروی انتظامی استان و شهر با حماباشدیکرد مطلوب و دارای کارایی انتظامی در مرکز استان معمل

مردمی در بحث پیشگیری از قاچاق مواد مخدر کوشیده و  یهادریغ سردار فرماندهی انتظامی استان با تعامالت و مشارکتبی

نظم و امنیت و برقراری قانون و برخورد با مخالن نظم و امنیت برخورد کنند و از  که با تالش در راستای ایجاد کوشندیم

مظلومان و آسیب دیدگان حمایت نماید تا شاهد برقرار امنیت پایدار در جامعه و آسایش برای مردم شریف، شهید پرور و 

 والیت مدار استان بوشهر باشیم.

 


