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  روانشناسی اجتماعی قاچاقچیان کاال و ارز در ایران

 

 سید کرامت حسینی

  احسان کیانی

  دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر، واحد بوشهر

   بوشهر واحد آزاد، دانشگاه جرمشناسی جزاو حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی

 

در  مدت کوتاه و بلند ریزی هایبرنامه  توجه ویژ ه ای بههمه جانبه خویش راستای توسعه کشور ها در :چکیده

یکی از برنامه های دولت در سطح اقتصادی، تنظیم صادرات و  داشته اند.از جمله سطح اقتصادی  ،ابعاد مختلف

کشور راستا اما در این  نماید؛واردات کشور است که می تواند به توسعه و پیشرفت همه جانبه دولت کمک شایانی 

مواجهه هستند که می تواند تاثیر مخربی بر «  کاال و ارز قاچاق»و از جمله ج.ا. ایران با پدیده مخربی با عنوان ها

، اقتصادی قاچاقچیان کاال و ارز متاثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی توسعه و برنامه های کالن آن کشور داشته باشد.

نونی خویش می پردازند که هدف اصلی این تحقیق شناسایی و درک این قاغیر  به فعالیت های ،خاصو روانی 

پدیده قاچاق با تاکید بر شرایط فرهنگی، جامعه شناختی به عبارتی این پژوهش در پی بررسی  شرایط است.

قاچاقچیان  وهش بر این مبنا است کهیافته های این پژ .استاجتماعی و خصوصیات روحی و روانی قاچاقچیان 

، همچنین دینی و منافع ملی هستند –ارزش ها فرهنگی  فاقد بینش درست از سودجو، منفعت طلب و افرادی

 ر جامعه و هموار کردن شرایط براید این پدیدهفرهنگی نیز بر رشد  وعوامل و شرایط ویژه اجتماعی، اقتصادی 

ر مبنای روش کیفی و ابزار تحلیلی ب -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی موده است.فعالیت قاچاقچیان کمک ن

 گردآوری داده ها منابع کتاب خانه ای و اینترنتی می باشد.

 بینش اجتماعی، قاچاقچیان. : قاچاق کاال و ارز، اقتصاد پنهان،صادرات، واردات،واژگان کلیدی

 

 مقدمه

در ابعاد مختلف برنامه ریزی دقیق  طلبد که با یکجایگاه و اهداف استراتژیک منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران می 

طور که در سند راهبردی چشم انداز جمهوری  و از جمله بعد اقتصادی، در راستای توسعه همه جانبه و پایدار گام بردارد و همان

اما ود. تبدیل ش در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... اسالمی ایران نمایان است در آینده ای نزدیک به قدرت اول منطقه ای

ج.ا.ایران در راستای اهداف و برنامه های بلند مدت خویش در زمینه اقتصادی و تنطیم صادرات و واردات خویش، با یک چالش 

مواجهه بوده است که توانسته تا حدود زیادی اثرات مخربی بر اقتصاد ایران در بعد داخلی و بین « قاچاق کاال و ارز»اساسی با عنوان 

از مولفه های مهم  یوارد می کند و یکها  قاچاق پدیده مخربی است که صدمات فراوانی به پیکره اقتصاد کشور شد.المللی داشته با

افزایش تولیدات داخلی،  را مختل ساخته و منجر به کاهش فساد اقتصادی است که برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی

ه نی کاالها بیورود و خروج زیر زمیا به عبارتی  یا تجارت غیر قانونی کاالکاال ن می گردد. قاچاق بیکاری و مشکالت ناشی از آ
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عالوه بر نادیده گرفتن بخش عمده ای ازعملکرد اقتصادی و حساب های ملی کشور، آثار و مسایل  ،واسطه ماهیت پنهان خود

وبرنامه ریزی های  سیاست هاری ازعدیده ای را بر عرصه تولید و منابع بخش عمومی و اقتصاد ملی تحمیل می نماید و بسیا

 را در عرصه ملی و استانی دچار مشکل می سازد. فرهنگی اجتماعی و اقتصادی،

د و خروج کاال که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج می شود، قاچاق می در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورو 

شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند  ویرد را کاالی قاچاق گویند و کاالی اقتصادی که مورد قاچاق قرا می گ

با توجه به اهیمت موضوع و این مسئله که قاچاقچیان کاال و ارز متاثر از شرایط  .(44: 1387مراد، )را قاچاقچی و یا سوداگر گویند

آنها تاثیر گذاشته است، این پژوهش محور کار خویش را بر ای هستند که بر فعالیت و رویکرد  اجتماعی، فرهنگی، روحی و... ویژ ه

 محور شناخت شرایط محیطی و روانی قاچاقچیان در جامعه ایران گذاشته است.

 سوال اصلی تحقیق:

 قاچاقچیان در راستای فعالیت های غیر قانونی خویش از چه نوع بینشی برخوردار می باشند؟

 :فرضیه

 –ارزش ها فرهنگی  ، منفعت طلب و فاقد بینش درست ازنا است که قاچاقچیان افرادی سودجویافته های این پژوهش بر این مب

جامعه و هموار  دررهنگی نیز بر رشد این پدیده هستند، همچنین عوامل و شرایط ویژه اجتماعی، اقتصادی  وفدینی و منافع ملی 

 فعالیت قاچاقچیان کمک نموده است.کردن شرایط برای 

 قیقسازماندهی تح 

به عنوان یک خت و در بخش بعدی پدیده قاچاق در بخش نخست این پژوهش ابتدا به مفاهیم و مبانی نظری قاچاق خواهیم پردا 

 اجتماعی -عالوه بر ویژگی های شخصیتی . سپس در بخش سومد گرفتدر ایران مورد بررسی قرارخواه مسئله اجتماعی

مورد رز در ایران تاثیر گذار بوده است، ... را که بر دیدگاه فکری قاچاقچیان کاال و ا ، شرایط اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی وقاچاقچیان

 بررسی قرارخواهیم داد. 

 

 مبانی نظری قاچاق-1

 

 شاخصه ها و مفاهیم تعاریف،-1-1

 از آن معامله یا ورکش به آن ورود آنچه به معنی ، است شده دانسته ترکی زبان از شده گرفته بر قاچاق، واژه دهخدا، نامه لغت در

 که کسی است قاچاقچی و بوده المعامله ممنوع و الورود ممنوع کاالی قاچاق، کاالی این تعریف، اساس بر. است ممنوع دولت طرف

بفروشد)قلی زاده و  یا کند وارد گمرک پرداختن. یا دولت اجازه کسب بدون را المعامله ممنوع یا الورود ممنوع التجاره مال

های وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کاال از پرداخت مالیات و  در اصطالح گمرک و سایر دستگاه(. 112: 1390همکاران، 

عوارض به دولت است و یا فرار دادن کاال از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع 

 منظور به و پنهان گونة به گمرکی مرز درطول جابه جایی کاال شامل است گمرکی تخلفی قاچاق .(58: 1384فیروز جایی، )است

 .می کند محروم گمرکی درآمد از را دولت قاچاق،. (. درواقع9: 1387 سیف،)گمرکی نظارت از فرار
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 یر مجاز، فلزات گرانصادرات یا واردات کاالهای تجاری موضوع درآمد دولت تا کاالهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور، کاالهای غ

انحصاری، مثل انسان، سوخت،  گیاهی و جانوری و کاالهای ممنوعه و های بها نظیر طال و نقره، ارز ، مواد مخدر و روانگردان، گونه

یز یاد دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان ن نفت، گازوئیل، بنزین و... را می توان مصادیق قاچاق نامید.

 . (3: 1389طیار،)کرده اند

یا از از خارج به داخل  و ارز های مخفیانه کاال ها عبارت است از  نقل و انتقال و ارزقاچاق کاالبه طور کلی می توان بیان کرد که 

نامطلوب  مقرارات مربوط. در واقع قاچاق نوعی تجارت خت عوارض کمرگی ، سود بازرگانی وداخل به خارج از کشور، بدون پردا

اقتصاد کشور را از مسیر درست آن منحرف و دستیابی به  اد و ستد کاالها را دور می زند وکاالست که قوانین و مقررات حاکم بر د

 با دشواری و مشکل مواجهه می سازد. قاچاق اصوال یک فعالیت اقتصادی غیر عادی است که ها و برنامه های توسعه اقتصادی هدف

اعتبار و منزلت اجتماعی آن کشور در عرصه جامعه تجارت جهانی خدشه دار می شود. قاچاقچیان  صاد هر کشوری،با بروز آن در اقت

 با قاچاق کاال و ارز، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به حقوق اجتماعی تمامی افراد جامعه تجاوز می کنند و باعث بروز

 (.16: 1387، )فتحی و فرزانگاناختالل در اقتصاد جامعه می شوند

ریزی و چارچوب نظری برای  برای بحث پیرامون علل پیدایش و گسترش قاچاق به عنوان یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی و پایه

بررسی موضوع، رویکرد نهادگرا به اقتصاد، با توجه به خصوصیات آن تناسب زیادی دارد. از دید اقتصاددانان نهادگرا، عملکرد 

طول زمان اساساً متأثر از تغییر و تحول نهادهاست. در این نگرش ، نهادها شامل هرگونه محدودیتی است که  متفاوت اقتصادها در

 توانند رسمی باشند؛ مانند قوانین ومقررات جاری و یا غیرمی . نهادهاخواهد کرددهی روابط متقابلش وضع کرده و بشر برای شکل

های اجرایی آنهاست که رسمی، قوانین و ویژگی ای از هنجارهای غیررویکرد، آمیزه مبنای این رسمی باشند، مثل آداب و رسوم. بر

 .(59: 1384)فیروز جایی، شودکند و به عملکرد اقتصادی منجر میهای فراروی افراد را مشخص می مجموعة انتخاب

های تجارت خارجی تعریف نمود. در  عالیتها( در فتوان عدم رعایت قواعد بازی رسمی)محدودیتبر اساس نظریه فوق، قاچاق را می

 بندی است.چنین چارچوبی، علل عمدة ایجاد و گسترش قاچاق کاال در ایران به صورت زیر قابل طبقه

 های رسمی )قوانین و مقررات جاری و چگونگی اجرای آنها(. نهادها یا محدودیت -

 ای و ...(.های منطقه زیع درآمد، اشتغال و بیکاری، نابرابریهای محیط اقتصادی ) نظیر شرایط کالن اقتصادی، تو ویژگی -

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی)نظیر احترام به قانون، ناهنجار یا هنجار تلقی  سایر عوامل محیطی شامل حیطه -

اجتماعی دولت، وجود دولت رسمی، پذیرش  های رسمی یا غیر قانونی، سازگاری محدودیت های غیر کردن اشتغال در فعالیت

 سیاسی کشور(._توانمند، موقعیت جغرافیایی

های مختلف است و آنها را به سمت  ها در انتخاب فعالیت در حیطه گیری افراد و بنگاهدر واقع این مجموعه عوامل، بستر تصمیم

ها یا افراد در خارج از چارچوب رسمی و  ؛ که فعالیت بنگاهکندرسمی یا خارج از آن هدایت میفعالیت در چارچوب نظم قانونی 

 .شودهای قانونی، قاچاق تلقی می محدودیت
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 بر روند توسعه  آسیب های پدیده قاچاق-1-2

کارکرد  پدیده قاچاق از ابعاد مختلف می تواند بر توسعه یک جامعه تاثیر منفی داشته باشد که در این بخش تاثیر آن بر درآمد و

 مد دولت به سه طریق کاهش یابد:آپدیده قاچاق کاال سبب می شود درقرار می گیرد. دولت مورد بررسی 

 گسترش اقتصاد زیر زمین و فرار مالیاتی-1

 کاهش تعرفه ها وعوارض گمرکی-2

 کاهش درآمد های ارزی-3

گذاری مولد در کشور  یهاو سرم مد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلیآمنابع هنگفتی از در در این پروسه

 رود. شود به جیب قاچاقچیان می

سبب ورشکستگی تولید کنندگان و تعطیلی  ،کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت

حمایت دولت بسیار هزینه تولید کاال در داخل کشور به دلیل کاهش از طرف دیگر ویژه در صنایع حساس می شود. ه کارخانه ها ب

باالست به گونه ای که توان رقابت با محصوالت خارجی را از بین می برد وسبب از بین رفتن فرصت های شغلی در کشور می 

گذاری در فعالیت های  ایهلذا سرم .جه نیز افزایش می یابدنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودآاز (. 32: 1389)بهادری، شود

ه گذاری مولد و کاهش سرمایه گذاری توسعه و ییی کاهش یافته و با کاهش منابع درآمدی الزم جهت سرماعمرانی و زیر بنا

 پزوهش به منظور ارتقای کیفیت کاال های داخلی کمتر از پیش می شود و اشتغال نیز کاهش می یابد.

مده با نظام پولی آو عدم بازگشت ارز به دست در بخش درآمد های ارزی نیز صدور غیر قانونی کاال منجر به خروج سرمایه از کشور 

و بانکی کشور می شود ودر نتیجه کمبود های ارزی، توازن پرداخت های خارجی هم به هم می خورد. قاچاقچیان کاال به تاجرانی 

بستگی اش به شبیه اند که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض. طبق مستندات برنامه چهارم توسعه، دولت باید هر ساله وا

ناعادالنه درآمد ها نیز از پیامد های پدیده  عتوزی های مالیاتی خود را افزایش دهد. دولت برای این کار باید درآمد نفت کم شود،

قاچاق است. با توجه به حاشیه سود باال در قاچاق کاال، توزیع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق 

زیرا  ،بخشی از درآمد هایی که دولت می بایست از واردات رسمی کسب می کرد، توزیع درآمد را ناهمگون تر می کندن آکسب 

دولت می توانست این درآمد ها را به صورت هزینه عمومی، هزینه های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع 

 جب انحراف سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت می شود.. از همین رو قاچاق کاال مو(32: 1389بهادری، )نماید

اکثر کاال هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهند. واردات کاال به صورت در نهایت  

بهداشت و سالمت مصرف  قاچاق سبب می شود کاالها با کیفیت پایین تر و به دلیل عدم کنترل استانداره ای کیفیت محصوالت،

 کنندگان دچار مشکل شود.

 

 قاچاق کاال و ارز در ایران پدیده-3

گردد که بر اساس آماری برمی 89در ارتباط با حجم قاچاق کاال در ایران اعالم شده است، به سال طور رسمی آخرین رقمی که به 

طور میلیارد دالر بود. آن 14شد، حجم قاچاق کاال در این سال به  که در این سال از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رونمایی
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میلیارد دالر مربوط به قاچاق ورودی است و یک میلیارد دالر نیز کاالی  13که متولیان این ستاد عنوان کردند، از این میزان، 

فت پنج میلیارد دالری دارد که به گفته ، حکایت از ا89گیرد. این میزان در مقایسه با برآورد پیش از سال برمیخروجی را در

نیز  88مسووالن وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال، در طول دو سال رقم خورده است. بر اساس آمار رسمی، حجم قاچاق در سال 

خورد. از  میلیارد دالری رقم 19نسبت به سال پیش از آن تغییر چندانی نداشت و در این سال نیز برای قاچاق کاال در ایران ارزش 

میلیارد دالر مربوط به قاچاق کاالهای ورودی و سه میلیارد دالر نیز مربوط به کاالهای خروجی بوده  16این میزان حدود 

فروردین  25تقاضای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کاال که ریاست آن را سعید مرتضوی بر عهده داشت، در تاریخ .است

در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سرانجام  90آبان سال  29سید و گزارش آن نیز در جلسه به تصویب مجلس ر 89سال 

 .(1391خاموشی، )در مجلس قرائت شد

فروشی گسترده های عمده قاچاق کاال در مسیر خود از یک نیروی خردهدر گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده بود که شبکه

ناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند. همچنین عنوان شده بود که مطالعات ستاد کنند، در حالی که عبرداری میبهره

هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام  240تا  190دهد حجم قاچاق کاال مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان می

هزار پرونده  34میلیون دالر از حدود  500میلیارد ریال معادل  6300تنها حدود  89کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال 

شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق ها منتشر شد، آمار اخذبوده است. بر پایه این گزارش که در رسانه

 22میلیون دالر از  40ارد ریال معادل میلی 500به واسطه صدور رای قطعی و فروش کاالی قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از 

میلیون ریال بوده است، در حالی که  180شده بیش از طور میانگین ارزش هر پرونده کشفاست، یعنی به 89هزار پرونده در سال 

وش میلیون ریال ارزش داشته است. در این گزارش آمده است: رقم حاصل از فر 22شده تنها به طور متوسط هر پرونده محکوم

 شوددهد اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد میقاچاق نشان می

میلیارد دالر براورد شده است که از این 19/2حجم کل قاچاق کشور  ،1387در سالدر یک گزارش دیگر   .(1391خاموشی، )

میلیارد دالر، براورد حجم قاچاق خروجی از کشور است همچنین از کل  3/2به کشورو میلیارد دالر حجم قاچاق وروردی 16رقم،

 .(3: 1388مرتضوی، )بوده و بقیه ان وارد چرخه بازار شده است 3/8حجم قاچاق، چیزی که کشف شده 

 :در جریان استبه دو صورت زیر  در ایران قاچاق کاالبه صورت کلی  

یی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند، نظیر مواد مخدر، اسلحه و قاچاق کاالهای ممنوع: کاال ها -1

 مشروبات الکلی.

قاچاق کاال های مجاز و مجاز مشروط : کاالهایی که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده  اما به دلیل  -2

 می شود.قاچاق تلقی  عدم رعایت این ضوابط قانونی

توجه قاچاق کاال به عنوان یک فعالیت غیرقانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است؛ اما نکتة قابل

 10کند؛ به طوری که تنها این است که، چرا تاکنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کاال اقتصاد کشور را تهدید می

در پاسخ شاید این نکته قابل توجه باشد که، ریسک ناشی از قاچاق کاال و ارز در ایران تنها  شود.االهای قاچاق کشف میصد از کدر

های موجود در امر قاچاق رسد. به عالوه از مجموع پروندهدرصد می 7درصد است و این مساله در مورد کاالیی مانند سیگار به  25
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گذاران اصلی ورود غیرمجاز کاال، هرگز در صحنه حاضر نیستند و در صورت بروز زیرا سرمایهشوند؛ درصد تبرئه می 90کاال، 

  .(1388 معاونت پژوهش،)کنندای، با نفوذ در مراکز قضایی، انتظامی و ... از هر نوع برخوردی جلوگیری میحادثه

. 

 عوارش ناشی از قاچاق کاال و ارز-4

 

 الف( عوارض سیاسی

به عنوان مفسده ای اقتصادی و یکی از ظواهر و آثار فساد اقتصادی، زیر بنای مفاسد سیاسی و اجتماعی به شمار  و ارز االقاچاق ک

اجتماعی گردد. عدالت حکم می کند برای جلوگیری  -وت های باد آورده می تواند زیر بنای قدرت های بادآورده سیاسیرمی رود. ث

یاسی از شکل گیری ثروت های بادآورده که به نوبه خود می تواند حاصل قاچاق س -از شکل گیری قدرت های بادآورده اجتماعی

 کاال و ارز باشد با قاطعیت برخورد شود.

برخی چنین مطرح می کنند که  به طور کلی در بعد اقتصاد سیاسی، قاچاق نتیجه انحصار قدرت در دست عده ای خاص است.

ت. همین امر مهمترین بعد سیاسی قاچاق کاال و ارز را شکل می دهد. به عبارتی ثروت های بادآورده حاصل قدرت های بادآورده اس

سهل انگاری ها، تعلل ها، بی مسئولیتی ها ، نداشتن دید استراتژیک، عدم غقالنیت و دید کارشناسی در زمینه های اقتصادی و 

 اجتماعیف ضربه به مشروعیت نظام است.

 

 عوارش اقتصادیب(

ملی آسیب می رساند. از این رو شناخت این پیامدها بسیار حایز  چاق کاال در کوتاه مدت و بلندمدت به اقتصادبه طور کلی پدیده قا

 اهمیت است:

 کاهش درآمدهای دولت ناشی از عدم وصول درآمدهای حاصل از تعرفه های گمرکی -1

 تضعیف تولیدکنندگان داخلی -2

 صدمه زدن به واردکنندگان قانونی کاال -3

 نامشروع برای قاچاقچیانایجاد درآمدهای  -4

 انباشت ثروت در دست برخی مردم -5

 کاهش سطح اشتغال -6

 از بین رفتن ثبات اقتصادی کشور -7

 خارج شدن کنترل امور اقتصادی از دست دولت -8

 .بی اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی کشور -9
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 ابعاد اجتماعیج(

ق کاالست. به طوری که هرگونه فضای مبارزه با این پدیده بعد اجتماعی قاچاق کاال به معنای رویکرد جامعه به موضوع قاچا

از  تا جایی که باور مبازره با قاچاق کاال در فرهنگ مردم پذیرفته شود. ،نیازمند بینش عمیق در سطوع مختلف اجتماعی است

 ست:این رو نگاه جامعه شناحتی به پدیده قاچاق امری اجتناب ناپذیر است که در ابعاد زیر قابل بررسی ا

بینش و رویکرد قاچاقچیان و سرمایه گذاران قاچاق به مسایل اجتماعی، نگاهی شخصی، منفعت طلبانه و کوتاه مدت  -1

است و منافع ملی را لحاظ نمی کند. بنابراین شناساندن اهداف این افراد برای مصزف کنندگان بسیار حایز اهمیت است. 

ه گذاران و قاچاقچیان سوداور است و مصزف کنندگان نهایی از آن بی زیرا فرهنگ استفاده از کاالی قاچاق برای سرمای

 بهره اند.

سزایی دارد. از این رو هرگاه عدم حساسیت افکار عمومی نیز در مصرف هر نوع کاالیی، به ویژهکاالهای لوکس اهمیت ب -2

 مبداء توزیع کاال برای عموم جامعه اهمیت نداشته باشد مضرات تخریب اجتماعی نیز مشخص نخواهد شد.

روحیه قانونگریزی و نبود حس احترام به قانون در نهادهای مردمی نیز موجب می شود تا هرگونه تخلف از قانون، مانند   -3

 د که این امر مبارزه با قاچاق را با چالش اساسی روبرو می کند.قانون قاچاق نوعی ارزش تلقی شو

فرهنگ مصزف گرایی، تجمل گرایی و رشوه خواری در بین مردم و عوامل اجرایی مبارزه با قاچاق کاال را پیچیده می  -4

 .یستکند، زیرا از یک رو تقاضا برای کاالی قاچاق وجود دارد و از سوی دیگر برخورد با متخلفین قاطعانه ن

 

 انگیزه های قاچاق کاال و ارز-5

 ؛بروکراسی و کاغذ بازی زیاد -1

 ؛افزایش بیکاری -2

 ؛پرداخت سوبسیدهای همگانی به کاالها -3

 ؛کنترل ارزی و باال نگهداشتن غیروافعی ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی -4

زمینه برای رشد فعالیت های اقتصادی غیر تلفیق اقتصاد دولتی با قدرت سیاسی، به ویژه در زمان دیکتاتوری که بهترین  -5

 ؛رسمی است

 ؛کاال قاچاق بودن آور سود -6

 ؛شغلی های فرصت کاهش -7

 ؛درآمد کاهش -8

 ؛کار فرهنگ تضعیف -9

 ؛پنهان اقتصاد فرهنگی گسترش-10

 ؛امنیتی معضالت ایجاد-11

 ؛داخل در کاال قیمت تفاوت-12
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 ؛کاال قاچاق پایین ریسک-13

 ؛اخلد در خرید تقاضای ازدیاد-14

 

 روانشناسی اجتماعی قاچاقچیان در ایران-6

شخصیت و دیدگاه فکری قاچاقچیان به  -1ور کلی برای بررسی روانشناسی اجتماعی قاچاقچیان باید به دو بعد توجه کرد به ط

قاچاقچیان کاال  شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... که زمینه شکل گیری قاچاق و تاثیر گذاری بر فعالیت -2مسئله قاچاق و 

 و ارز را تشدید می نماید.

 

 بینش و رویکرد قاچاقچیان -6-1

. طلبانه و کوتاه مدت است منفعتگذاران قاچاق به مسایل اجتماعی، نگاهی شخصی، بینش و رویکرد قاچاقچیان و سرمایه

 وریآراستای سود از هر طریق ممکن در که ن دارنداز مسائل زندگی هستند و سعی بر آ قاچاقچیان دارای رویکردی تقلیلگرایانه

در مفهوم منافع و مصلحت ملی از جایگاهی به مراتب پایین تری نسبت به سایر اقشار جامعه  ،عالوه براین خویش حرکت نمایند.

ت به اجتماعی با انگیزه های متفاوت مبادر -دست اندرکاران این پدیده شوم اقتصادی  عمدتاً بینش قاچاقچیان برخوردار است.

 تقسیم کرد: این افراد را می توان به دو گروهقاچاق می نمایند. 

در قاچاق را شامل می  این گروه بیشترین افراد در گیر .افرادی که در اثر فقر فرهنگی و اقتصادی اقدام به این کار می نمایند-1

ایجاد فرصت  ه است. پیشرفت و توسعه اقتصادی،فعالیت قاچاق کشور مربوط به این گرو %80شود و شاید بتوان ادعا کردکه بیش از 

اهش کل نماید، اثر تعیین کننده ای بر ماشغلی و اشتغال زایی، رشد فرهنگی جامعه و دیگر چاره اندیشی ها که جامعه باید اع های

 فعالیت این گروه در زمنیه قاچاق خواهد داشت.

زی مبادرت به قاچاق می نمایند.این گروه بسیار حساب شده با اگاهی از با هدف و انگیزه سودجویانه و مال اندو افرادی که صرفاً-2

قوانین و مقرارت و با استفاده از خال در تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از قاچاق نظیر عدم کنترل دقیق و منظم مرزها ومبادی 

که مبارزه با قاچاق کاال  در صورتی ی دهند.ورودی و خروجی اقدام به قاچاق در سطح وسیع نموده و محموالت قاجاق را فراری م

فعالیت گروه اول جلوگیری به عمل آید گروه دوم نیز  میز باشد و ازآ، موفقیت ینودر مرز هاو مبادی ورودی و خروجی غیر قان

 .(4: 1389)طیار، مجال و فرصتی برای استمرار قاچاق ثانویه نخواهند یافت

 

 قرویکرد اجتماعی به پدیده قاچا -6-2

بعد اجتماعی قاچاق کاال به معنای رویکرد جامعه به موضوع قاچاق کاالست، به طوری که هرگونه فضای مبارزه با این پدیده، 

نیازمند بینشی عمیق در سطوح مختلف اجتماعی است تا جایی که باور مبارزه با قاچاق درفرهنگ مردم پذیرفته شود. از این رو 

 بررسی است:ناپذیر است که در ابعاد زیر قابل چاق، امری اجتناب نگاه جامعه شناختی به پدیدة قا
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های جدی به گیرد که همین امر ضمن وارد کردن آسیبهای فرهنگی، هنری و ... شکل میپدیده قاچاق، گاه در پوشش فعالیت-1

یامدهای آن گاه تا قاچاق انسان ها، به ویژه جوانان خواهد شد که پهای قاچاق در برخی گروهامنیت جامعه، موجب نفوذ شبکه

 .(54: 1380)منصوری، شودگسترده می

شود. از این رو تر میهای زیرزمینی و بازار سیاه فعالهر زمان که تأمین نیازهای اساسی مردم با چالش روبرو شود، شبکه -2

 دهد. د از بازار غیررسمی سوق میکننده را به تهیه نیاز خوهرگونه انحراف در تأمین کاالهای حیاتی مانند دارو، مصرف

عدم حساسیت افکار عمومی نیز در مصرف هر نوع کاالیی، به ویژه کاالهای لوکس اهمیت به سزایی دارد. از این رو هرگاه مبداء  -3

 توزیع کاال برای عموم جامعه اهمیت نداشته باشد، مضرات تخریب اجتماعی نیز مشخص نخواهد شد.

شود تا هرگونه تخلف از قانون، مانند قانون نبود حس احترام به قانون در نهادهای مردمی نیز موجب می روحیه قانون گریزی و -4

 کند.قاچاق، نوعی ارزش تلقی شود که این امر مبارزه با قاچاق را با چالش اساسی روبرو می

کند، زیرا از زة با قاچاق کاال را پیچیده میخواری در بین مردم و عوامل اجرایی، مبارگرایی و رشوهگرایی، تجملفرهنگ مصرف -5

 .(52: 1388)حسینی و ساعی، یک رو تقاضا برای کاالی قاچاق وجود دارد و از سوی دیگر برخورد با متخلفین قاطعانه نیست

راهکاری  توان گفت که بعد اجتماعی قاچاق با فرهنگ و باورهای مردم آمیخته است، لذا هرگونهحال با توجه به عوامل فوق می

سازی افکار عمومی بسیار حایز اهمیت و بایست در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد، از این رو نقش صدا و سیما در آگاهمی

 برجسته است.

 

 پدیده قاچاق موثربرفرهنگی  شرایط اقتصادی،اجتماعی و-6-3

قتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این فرایند تاثیر ذکر شد پدیده قاچاق متاثر از عوامل خاصی است که شرایط ا طور که قبالً همان

گذار بوده و در نتیجه برای بررسی این موضوع باید به این عوامل توجه نماییم. در ذیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر 

  بررسی خواهد شد.محور  ینگذار بر پدیده قاچاق در چند

 سود دهی باال -6-3-1

توان توقع اال تا زمانی که سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا زمانی که سوددهی دارد نمیآنچه مسلم است، قاچاق ک

کنند و نه کن شود. اگر قاچاقچیان کاال را به تاجرانی تعریف کنیم که نه مالیات پرداخت میداشت که این معضل به کلی ریشه

 .تر شوددایره درآمدهای آنها تنگو  یه سود آنها کاهش یافتهاذ شود تا حاشها و عواملی باید اتخعوارض، باید بررسی کرد چه روش

دهد، کسب سود و درآمدهای کالن و به دور از هرگونه ریسک اقتصادی است. تنها آنچه این افراد را به سمت قاچاق کاال سوق می

قاچاقچیان مقرون به صرفه نباشد و در حقیقت  کاری اندیشیده شود تا سوددهی قاچاق کاال برایراه حل این آفت آن است که راه

 درصد ریسک آن به شدت افزایش یابد.

 انحصاری بودن کاالها -6-3-2

ای که برخی کاالهای موجود در سطح بازار، صرفاً به صورت قاچاق برخی کاالها امروزه به صورت انحصاری درآمده است به گونه 

برای آنها صادر نکرده است. از طرفی واردات برخی کاالها نیز از عوارضی شدید و نظام اند و کسی مجوز ورود قاچاق وارد کشور شده

باشد و این در حالی است که در جامعه تقاضاهایی برای این قبیل کاالها موجود است. قطعاً باید قبول مقرراتی سختی برخوردار می
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مجاز بوده و معامله آن هم مجازات  چند آن کاال غیر گردد. هرکرد، تا وقتی که در جامعه تقاضا وجود دارد، کاال نیز عرضه می

زیرا همواره افرادی در بازار هستند که جهت کسب درآمد از این تقاضاهای موجود بهره جسته و به عرضة  برداشته باشد. سختی در

ور و تجدیدنظر در نظامات و تر کردن امدهند. لیکن در چنین شرایطی، دولت جدای از سهلقاچاق این کاالها رغبت نشان می

بایست امکان رقابت برای تجار را فراهم نماید تا از این طریق نه تنها تجارت برخی کاالها از انحصار باندهای مقررات گمرکی، می

ا آوردن بخشی از متقاضیان اجناس قاچاق با عرضة همان کاال به صورت مجاز و قانونی تمافیایی خارج گردد، بلکه با به دست 

 حدودی متقاضیان عناوین اجناس قاچاق را کاهش داده و منجر به تنزیل سود نسبی قاچاقچیان گردد.

های جدی به تولید کنندگان داخلی وارد  کردن واردات کاال ممکن است آسیبالبته نباید فراموش کرد که صدور مجوز و سهل

های اخذ شده ، از  های گوناگون از جمله تخصیص عوارض و مالیاتشتواند با رو، دولت مید. لذا جهت جلوگیری از این مسئلهنمای

های احتمالی عایدات این قبیل کاالها به طور مختلف و منطقی در راه کمک و یاری به تولید کنندگان داخلی، آنها را از ورشکستگی

اخلی را با افزایش کیفیت کاالهای تولیدی، و زیان ناشی از دست بازارهای داخلی نجات بخشد و از این راه، قدرت تولیدکنندگان د

 .(86: 1391) نریمانی و عسگری، جهت رقابت در بازارهای داخلی و جذب مشتریان بیشتر، باال ببرد

پذیر خواهد بود که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده است. بدیهی است تا آن زمان نیز  البته این امر تا زمانی امکان

روش به کیفیت کاالهای داخلی افزوده شده و امکان ترقی و رونق در قابلیت با کاالهای خارجی و عرضه کاالهای داخلی در  با این

پذیر خواهد شد، چه در غیراین صورت حتی با پذیرش ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در موقعیت بازارهای جهانی امکان

شدن سیل کاالهای خارجی و  ای جز سرازیررات کاالها را در بازارهای خارجی نداریم، نتیجهفعلی از آنجایی که امکان رقابت و صاد

 تسخیر بازارهای داخلی توسط تولید کنندگان و تجار خارجی در بر نخواهد داشت.

 رابطه بین اشتغال، بیکاری و قاچاق -6-3-3

. با توجه به محدودیت مناطق مرزی کشور و سود ده بودن قاچاق، را نیز نباید از نظر دور داشت رابطه بین اشتغال، بیکاری و قاچاق

نماید. لیکن دولت به عنوان متولی امر، در پذیر می قطعاً اشتغال و پرداختن این امر از نگاه برخی افراد کم بضاعت و محتاج توجیه

خیز کشور داشته باشد. لیکن مناسب است  کنار برخوردهای قانونی، باید توجه بیشتری به امر بیکاری در مناطق مرزی و قاچاق

پنهان،  )اقتصاددرصدی از عوارض و عایدات حاصل از جرایم قاچاق را در راه امرار معاش و ایجاد اشتغال در این مناطق هزینه نماید

1389 :34). 

 فساد و گریزی قانون فرهنگ گسترش-6-3-4

 از به منجر جرم به ازتکاب شدن نهادینه طرفی از. است قاچاق جرم به ارتکاب ساز زمینه اصلی غوامل از یکی جامعه در فساد سطح

 طرفی از و کنند می قاچاق به اقدام اند شده مرتکب تخلفی کنند احساس که این به توجه بدون افراد و شده آن قبح رفتن بین

 متولی های دستگاه در اداری ادفس وجود ،دیگر طرفی از .دهد می کاهش نیز را قاچاقچی شدن گرفتار ریسک فساد وجود دیگر

 .(.20: 1389، باغی غالمی و تاری)بینجامد جرم این تشدید به تواند می نیز قاچاق با برخورد

 ظرفیت های دین در راستای مبارزه با قاچاق-6-4

وب در تمامی فرهنگ دین کلیتی نهادی و واقعیتی است شامل ارزش ها، اعتقادها، مناسک و عبادات، رفتار ها و اعمال. این چهارچ 

ن به عنوان فرهنگ دینی نام برده می شود. در اغلب جوامع، این دو موضوع یعنی آها رفتار های اجتماعی را شکل می دهد و از 
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یا ناسیونالیستی نیز تحت  حتی فرهنگی به نام فرهنگ ملی و ،اند به گونه ای که می توان گفت دین غیر قابل تفکیک فرهنگ و

 .(12: 1369)توسلی، ر داردتاثیر دین قرا

 ها گیرى تصمیم به آن مهم هاى علت از یکى و شاید است معلول یک باشد، علت که آن از بیش قاچاق که شده ثابت تقریبا امروزه

 مى ترلکن قاچاقچى را و قاچاق کاالى بیرون، از و افراد روان به توجه بدون که اعمالى بنابراین .باشد مربوط افراد درونى رفتارهاى و

 تکرار و شروع را رفتارخود مجدداً شده، برداشته امنیتى این موانع کند احساس فرد که زمان هر زیرا. برد نخواهند جایى به راه کنند

 از حاالت همه در داشته باشد، اعتقاد رفتار یک بودن حرام ویا بودن مذموم به روانى بعد از و ازدرون فرد زمانى که اما. کرد خواهد

 و موثر قاچاق وکنترل جلوگیرى در توانست خواهد قطع طور به باورهاى دینى که است رو این از .جست خواهد دورى تاررف آن

 .باشد کارساز

جامعه شناسان مطالعه واقعیت های اجتماعی را بدون در نظر گرفتن ارزش های دینی و اجتماعی غیر قابل شناخت می دانند. در 

مامی آسیب های اجتماعی در ارتباط با دین قابل توجیه و تفسیرند. در جامعه ایران واقعیت تلخی به دین مدار ت جامعه ای دینی و

وجود دارد . در این جامعه برای پیش گیری و یا تجزیه وتحلیل این پدیده باید زیر بنا های فرهنگی و ارزش « پدیده قاچاق»نام 

نارسایی ها و ابهامات روشن و راه حل های درست و  صورت بسیاری ازهای دینی موجود را مورد مطالعه قرار داد که در این 

مطمئنی یافت خواهد شد. مهم ترین دلیل ناکامی در امر مبارزه با قاچاق در جامعه ایران بی توجهی به ارزش های دینی موجود در 

به گونه  ،روش های مبارزه بی اثر خواهد بودتوجهی ادامه یابد سایر  این جامعه در راستای مبارزه با قاچاق بوده است. اگر این بی

-21: 1391)منصوری، ای که روز به روز بر شدت قاچاق مواد مخدر و حتی وسایل بهداشتی و ارایشی درجامعه افزوده می شود

22). 

ی از پدیده مخرب ای دارد، بنابراین جلوگیر ه ژار ها و روابط اجتماعی جایگاه ویدر فرهنگ ایران، احساسات و عواطف دینی در رفت

مد های هنگفت و بی دردسر و زندگی مرفه یکی از آدر  موزه های دینی ارتباط داد.آو ویرانگر قاچاق را باید با واقعیت های و 

وزی های قاچاق است. این پدیده به اقتصاد زیر زمینی، اقتصاد غیر رسمی و یا اقتصاد پول شویی مشهور است. در جامعه ایران، آمبد

 نگاه به قاچاق تنها از دریچه قانون بوده و از منظر دین وشرع به این معضل توجه نشده است.تاکنون 

 نتیجه گیری

پس از بررسی جامعه شناختی پدیده قاچاق کاال و ارز در جامعه ایران و توجه به ابعاد شخصیتی، اجتماعی و در این پژوهش  

 ش ، نتایج زیر حاصل شده است.بینشی قاچاقچیان در مورد فعالیت های غیر قانونی خوی

قاچاقچیان افرادی سودجو و منفعت محور هستند که قوانین جامعه به صورت یک ارزش در دیدگاه فکری انها نهادینه نشده است. 

همچنین این افراد توجهی به حقوق دیگران و ارزش های فرهنگی، اجتماعی و دینی جامعه ندارند و حاضرند در راستایسود و 

اصوال منافع ملی و منزلت اجتماعی جامعه جایگاه در بینش فرکی  یش از سد این هنجار های اجتماعی عبور نمایند.منفعت خ

افرادی که در اثر -1 قاچاقچیان ندارد. با این وجود باید بین دو دسته از افراد که به امر قاچاق مبادرت می ورزند تفاوت قائل شد:

این گروه بیشترین افراد در گیردر قاچاق را شامل می شود و شاید بتوان ادعا . کار می نمایند فقر فرهنگی و اقتصادی اقدام به این

فعالیت قاچاق کشور مربوط به این گروه است. پیشرفت و توسعه اقتصادی،ایجاد فرصت هایشغلی و اشتغال  %80کردکه بیش از 
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عنال نماید، اثر تعیین کننده ای بر اهش فعالیت این گروه در زایی، رشد فرهنگی جامعه و دیگر چاره اندیشی ها که جامعه باید ا

 زمنیه قاچاق خواهد داشت.

ین گروه بسیار حساب شده با اگاهی از  افرادی که صرفا با هدف و انگیزه سودجویانه و مال اندوزی مبادرت به قاچاق می نمایند.ا-2

مبادی  نظیر عدم کنترل دقیق و منظم مرزها و ،برای جلوگیری از قاچاققوانین و مقرارت و با استفاده از خال در تدابیر اتخاذ شده 

در کنار ویژگی های شخصیتی  اقدام به قاچاق در سطح وسیع نموده و محموالت قاجاق را فراری می دهند. ،ورودی و خروجی

که از  هیل می نمایند توجه نمودقاچاقچیان باید به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه که فعالیت های قاچاقچیان را تس

جمله اینشرایط می توان به سود دهی باال این فعالیت و در نتیجه ترغیب قاچاقچیان به این طرف، انحصاری بودن بعضی از کاال ها 

ظرفیت ، ه نهاد دین در جامعه ایران باید اذعان نمود ک یبا توجه به الگو و رابطه بین اشتغال، بیکاری و قاچاق را مد نظر داشت.

مغفول مانده است. دین می تواند به عنوان  فعالیت های غیر قانونی قاچاقچیانهای دینی به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از 

ا پیوند دادن فعالیت های اقتصادی در سطح اجتماع با مصلحت دینی و شرعی و ... از وقوع چنین امری جلوگیری  یک ظرفیت وب

قاچاقچیان عمده و نه لزوما افراد فقیر به حرام و غیر شرعی بودن فعالیت های غیر قانونی بر خالف مصلحت  نمود. جایی که معموال

 عمومی و دولت بها نمی دهند.

 

 منابع 

 .219بان شماره آ، ماهنامه استاندارد ،پدیده ای به نام قاچاق کاال وارز ،(1389بهادری، زهرا )

 شماره چهارم، سال ،فرهنگی مهندسی ماهنامه کاال، قاچاق و فرهنگ متقابل تاثیر ،(1389)باغی غالمی سعید و اهلل فتح تاری،

41-42. 

 .انتشارات قلم: ،  تهرانده مقاله( 1369توسلی، غالمعباس )

با قاچاق کاال  ستاد مرکزی مبارزه ،علل گرایش به مصرف کاال های خارجی قاچاق ،(1388سید حسین و ساعی، علی)  حسینی،

 و ارز.

 (، ابهام در آمار قاچاق، برگرفته از :1391خاموشی، فرشید) 
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  اسالمی. شورای مجلس تهران: ،ایران در کاال قاچاق (،1387مراد) اهلل سیف،

 .222، شماره ماهنامه استانداردارز،  قاچاق کاال وتاثیرات پدیده شوم  ،(1389طیار، سحر) 

 .11، شمارهماهنامه پژوهشی تحلیلی(، واردات و صادرات کاالها، 1387فتحی، حبیب اهلل و فرزانگان، محمدزضا)

 : نشر قانون.، تهرانقاچاق  کاال وارز ،(1384فیروز جایی، مختار )

(، علل و پیامدهای قاچاق کاالدر ایران پس از انقالب اسالمی، 1390کاظم) قلی زاده، ابراهیم، علی پور، عباس و ذوقی بارانی،

 .4، سال دوازدهم، شماره فصلنامه دانش انتظامی

دو ماهنامه پژوهشی تحلیلی باید سیاست جنایی متناسب با اهمیت جرم قاچاق کاال وارز تدوین شود،  ،(1388سعید)  مرتضوی،

 .11همن واسفند، شماره ، بارز ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
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 ورد حجم قاچاق در اقتصاد ایران.آبر ،(1388)مار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارزآمعاونت پژوهش، 

نوین در پیشگیری  مجموعه مقاالت برگزیده همایش راهبردهایتاملی بر فرهنگ مصرف در ایران،  ،(1380منصوری، علی) 

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال وارز. ،وارز ارزه با قاچاق کاالمبو 

فصلنامه پژوهشی تحلیلی ستاد مرکزی مبارزه با  ارز، نقش باور های دینی در کنترل قاچاق کاال و ،(1391منصوری، علی) 

 ،پاییز و زمستان.14و  13، سال چهارم، شماره قاچاق کاال وارز

 .اولین همایش اقتصاد مقاومتی ،مفهومی اقتصاد مقاومتیچهارچوب  ،(1391نریمانی، مبثم و عسگری، حسین ) 

 ؛بهار.12، شماره گزارش همایش دبیران کمیسوین مبارزه با قاچاق استان ها ،(1389نشریه اقتصاد پنهان)

اولین جشنواره (، نقش آموزش و پرورش در مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 1390نگارستانی، محمد رضا و خاتون گرگانی نژاد)

 .راخوان مقاالت اقتصاد سالم، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزف
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