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اشاره:
قاچاق یکی از معضلهای مهم اقتصاد ملی است که نه تنها مانع مسیر سالم پیشرفت اقتصادی میشود بلکه
آس�یبهای قابلتوجهی را در حوزههای اجتماعی به کش�ور وارد میکند .از این رو مقابله مؤثر با این رویه
غیرقانونی ،دستاوردهای مهمی را از نظر توسعه و رونق اقتصاد کشور موجب خواهد شد .در این میان توجه به
بسترهای اجتماعی در کنار خاستگاههای جغرافیایی این معضل ،سیاستهای مقابلهای با آن را مؤثرتر ساخته
و بایستههای الزم برای امنیت روانی کشور را عالوه بر امنیت اقتصادی بیش از پیش ،مهیا میسازد.

مقدمه
پدیده قاچاق کاال یک پدیده چندوجهی اس��ت
ک��ه میتواند در همه زمینهه��ا ناامنی ایجاد کند.
از جنب��ه اقتص��ادی ،قاچاق کاال ت��وازن در تراز
بازرگانی خارجی کش��ور را بر هم زده و س��بب
خروج اقتصاد از مسیر سالم ،شکلگیری اقتصاد
زیرزمینی ،کاهش تولی��د ناخالص ملی ،افزایش
بیکاری ،کاهش س��رمایهگذاری و ...میش��ود.
دول��ت ب��ا درنظرگرفت��ن پارامترهای��ی از قبیل
س��پردههای ارزی ،درآمده��ای ارزی س��االنه و
نیازهای وارداتی کشور و ...با اهداف ایجاد توازن
در تراز بازرگانی و پرداخت بدهیهای خارجی،
مجموع��های از سیاس��تهای تج��اری را اتخاذ
میکند که بر مبنای آن ،حجم و ارزش صادرات
و واردات کش��ور معین میش��ود؛ این در حالی
است که صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)
اهداف مذکور را غیرقابل تحقق مینماید.
قاچاقچی��ان کاال به تاجرانی میمانند که نه
مالیات پرداخت میکنند و نه هیچگونه تعهدی
در قبال پرداخت عوارض متقبل میش��وند .این
معضل در کش��ور پیامدهای بسیار کالنتری را

ی به نفت
رقم زده اس��ت .سالهاس��ت که دولت مصمم است از وابستگ 
کاسته و درآمدهای مالیاتی را جایگزین نماید ،اما قاچاق کاال که از آن
میتوان به غارت دولت نام برد ،این منبع درآمد دولت را گرفته و موجب
فشار بر سایر اقشار جامعه برای تأمین هزینههای دولت میگردد.
توزیع ناعادالن��ه درآمدها نیز از پیامدهای پدیده قاچاق اس��ت .با
توجه به حاش��یه س��ود باال در قاچاق کاال ،توزیع درآمدها و ثروت در
جامع��ه به هم خورده و آن بخش از درآمدهایی که دولت میبایس��ت
از واردات رس��می کس��ب میکرد و از آن طریق توزی��ع درآمدها را
همگون میس��اخت ،از دولت گرفته میشود .از همین رو قاچاق کاال
موجب انحراف سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت میشود.
بر اس��اس گزارشهای رسمی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
س��ال  ،1383قاچاق کاال و ارز به میزان شش میلیارد دالر بوده که این
رقم طی یک دهه با رشد  2/5برابری در سال  1392به  ۲۰میلیارد دالر
رسیده اس��ت (دو برابر بودجه عمرانی کش��ور در همان سال) .این در
حالی اس��ت که در این مدت میزان واردات رس��می کاال نیز به همین
میزان رشد داشته است.
بر اساس برآورد سازمان بینالمللی کار هر یک میلیارد دالر کاالی
قاچاق وارداتی 100 ،هزار فرصت شغلی را از میان میبرد .لذا میتوان
ادعا نمود که با توجه به ارزش کاالهای قاچاق وارداتی ،ساالنه حدود
یک میلیون فرصت شغلی در کشور از دست میرود.

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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قاچاق کاال ضمن خدش��هدارکردن اهداف حمایتی دولت ،موجب
از بینرفتن آثار سیاس��تهای تعرفهای و غیرتعرفهای نیز میشود .ضمن
آنک��ه عدم پرداخت حقوق دولت از س��وی قاچاقچیان موجب کاهش
س��رمایهگذاری در صنایع ،کاهش حجم فعالیتهای تولیدی در داخل
کش��ور و در نتیجه کاهش اشتغال ش��ده و با توجه به آنکه صنایع تولید
داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ،در نتیجه قیمت تمامشده
تولیدات ،باال رفته و منجر به افزایش تورم در داخل کشور میشود.
کااله��ای قاچاق نهتنها در بازار رس��می و در فروش��گاهها ،بلکه در
بازاره��ای ویژه که معموالً متحرک و موقت هس��تند ،میادین ،پیادهروها
و اماک��ن پُرت��ردد (نظیر مت��رو) عرض��ه میگردند .هرچند س��ودی که
دستفروشان از عرضه کاالهای قاچاق میبرند ،در مقایسه با عناصر اصلی
ناچیز بوده و مث ً
ال بهرهای که کولهبران از کار خود میبرند ،چیزی بیش از
مزد یک کارگر روزمزد نیست ،اما دستفروشان با درآمد بین  70تا 120
هزار تومان در روز (درآمدی که برخی کارمندان با موقعیتهای سازمانی
نسبتاً خوب و تحصیالت دانشگاهی نیز ممکن است نداشته باشند) ،انگیزه
مهم��ی برای ادامه کار خ��ود دارند .این درآمد وسوس��هانگیز برای عده
زی��ادی آنقدر جذابیت دارد که در س��ن نوجوانی مدارس را ترک گفته
و بهسمت قاچاق کاال و یا عرضه آن روی میآورند.
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مناطق مرزی ،عقبماندگی و قاچاق
قاچاق کاال پدیدهای نوپا و نوظهور نیس��ت؛ از س��ال  1282که دولت با
تأس��یس گمرک و اعمال تعرفه و کنت��رل ،واردات و صادرات کاال را
تحت نظارت قرار داد ،قاچاق کاال نیز ش��کل گرفت ،اما این مس��ئله در
زم��ان ما مهمتر و جدیتر ش��ده و به موازات ت�لاش دولت برای اعمال
کنترل بر اقتصاد ،گستره افزونتری یافته تا جایی که اکنون به عنوان یک
تهدید جدی در اقتصاد کشور ،توجهات را به خود معطوف نموده است.
یکی از عواملی که زمینه اش��تغال به قاچاق کاال و پذیرش ریسک
مربوط به آن شامل درگیرشدن با مرزبانان و ضابطین قانون و در نهایت
قبول مج��ازات از جریمه نق��دی گرفته تا زن��دان و عواقب اجتماعی،
روانی و فرهنگی آن را برای قاچاقچیان آسان مینماید ،عارضه بیکاری
و فقر و محرومیت ناشی از آن است.
گرچه درصد بیکاران در اس��تانهای مرزی تفاوت قابل مالحظهای
با اس��تانهای داخلی نداش��ته و نمی توان رابطه معن��اداری میان موقعیت
مرزی اس��تانها و رقم بیکاری در آنه��ا یافت ،اما این نکته قابل مالحظه
است که ش��خص بیکار در جستجو برای معیش��ت و گذران زندگی به
ه��ر دری میزند و به هر کار و زمینهای که برای کس��ب درآمد وجود
داشته باشد ،میاندیشد .در ش��رایط تنگی معیشت ،حتی شخص ممکن

اس��ت از دس��تزدن به کارهای خ�لاف قانون
و مغایر ش��خصیت و منزلت اجتماع��ی خود نیز
ابایی نداش��ته باش��د .در حالیکه در کالنشهرها
زمینه برای ش��غلهای کاذب و خدماتی ،بیش��تر
فراهم اس��ت و ای��ن امر ممکن اس��ت عدهای را
از دس��تزدن به کارهای مجرمانه ب��از دارد ،در
اغلب مناطق مرزی به دلیل فقر و فقدان زمینههای
اش��تغال در فعالیتهای غیرمجرمانه ،افراد ناگزیر
از دس��تزدن به فعالیت اقتصادی غیرقانونی شده
و عواقب آن را نیز میپذیرند.
در اغلب مناطق مرزی به نظر میرسد نوعی
دور تسلس��ل ناامن��ی در ارتب��اط ب��ا قاچاق کاال
وج��ود دارد ،ب��ه این مفهوم که یک��ی از عوامل
بازدارن��ده س��رمایهگذاری بخ��ش خصوصی و
دولتی در مناطق مرزی ،نبود امنیت یا ضعفهای
امنیتی موجود است .ضعف سرمایهگذاری سبب
ناش��کوفایی ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی
و در نتیج��ه فراهمنیام��دن فرصتهای اش��تغال،
بیکاری ،فقر و نابس��امانیهای معیشتی میگردد.
تنگناهای معیش��تی بهوجود آمده خود انگیزهای
فراهم میآورند تا افراد در جستجوی منابعی برای
گذران زندگی ،ناگزیر به قاچاق روی آورند .از
آنجا که قاچاق ،غیرقانونی بوده و عزم حکومت
برای مقابله و جلوگیری از آن اس��ت ،لذا جامعه
مرزنش��ین که ناچار از دس��تزدن به کار قاچاق
گردیده ،خ��ود را رویاروی قان��ون و ضابط آن
میبیند و به ش��گردهای مختلف حتی در پوشش
و پناه گروههای معان��د و ضدانقالب به این کار
مبادرت میورزد که نتیجه چیزی جز درگیری،
بازداش��ت ،محکومیت و حتی کشتهشدن نیست.
هر ک��دام از اینها خود زمینه مقابله با حکومت و
استمرار ناامنی ،فقدان سرمایهگذاری ،بیکاری و
تکرار دوباره این دور خواهد بود.
گسترش قاچاق به انگیزه سودجویی یا راهی
گریزناپذیر برای گ��ذران زندگی ،با پدیدههای
دیگ��ری چ��ون راهبن��دان ،گروگانگی��ری و
درگیری با مأموران دولتی آنطور که در حادثۀ

تحلیل

نخ��ل تقی در تیرماه ،رخ داد نیز ،عجین گردیده
اس��ت .این اتفاقات نه تنها اسباب سرمایهگذاری
را فراهم نکرده ،بلکه سرمایهگذاران بومی را نیز
به س��رمایهگذاری در نقاط دیگر سوق میدهد.
ضم��ن این ک��ه انگی��زه س��رمایهگذاری در این
مناط��ق را به لح��اظ دوری از بازار فروش و نبود
ساختار اقتصادی مطلوب کاهش داده و وضعیت
توسعهنیافته فعلی را تداوم میبخشد.
فقرحاک��م بر جمعی��ت مرزنش��ین ،ترس از
مج��ازات را ب��ه حداقل رس��انده و ف��رد محروم
مرزنش��ین حت��ی از ریس��ک ب��االی قاچ��اق و
مجازاته��ای مرب��وط ب��ه آن نیز ترس��ی ندارد
و مس��ئولیت عم��ل غیرقانونی قاچ��اق را متوجه
بیسروسامانی اقتصادی میداند.
روی آوردن مرزنشینان به کار قاچاق و تقابل
حکومت با آنها نوعی گسست بین مردم و دولت
ب��ه وجود م��یآورد .آش��وبهای بهوجودآمده
در چند س��ال اخیر در پی کش��ته یا زخمیشدن
قاچاقچیان ،عدم شرکت گسترده شهرهای مرزی
در انتخاب��ات و راهپیماییها ،حمایت قاچاقچیان
از نامزدی افراد مسئلهدار که در صورت پیروزی
در انتخابات ،خود را وامدار قاچاقچیان دانسته و
در گفتهه��ا و برنامههای خود به طور مس��تقیم و
غیرمس��تقیم از قاچاقچی��ان حمایت میکنند و به
نوعی قاچاق را موجه جلوه میدهند ،نمونههایی
از پیامدهای سوء امنیتی قاچاق میباشد.
از س��وی دیگر خ��ود فعل قاچ��اق ،فارغ از
اقالم قاچاقشده ،اثرات سوء امنیتی دارد .قاچاق
نش��اندهنده ع��دم اقت��دار الزم و کاهش نفوذ
حکوم��ت در منطقه و مرزها ب��وده و قاچاقچیان
مصرتر میکند به طوری که قاچاقچیان ضمن
را ّ
این که به فرمان ایس��ت پلی��س توجه نمیکنند،
با انداخت��ن میخ و توره��ای ماهیگیری و ایجاد
ترافی��ک و راهبندان س��اختگی ،مان��ع از انجام
مأموری��ت پلی��س گش��ته و حتی ب��ا زیرگرفتن
مأموران ایس��ت و بازرس��ی پلیس و گش��تیها،
موجب مصدومیت یا شهادت نیروهای مرزبانی

و انتظامی میش��وند .این اقدام به تدریج موجب جس��ارت مردم عادی
ش��ده و آنان نیز از قاچاقچیان حمایت کرده و با س��نگ پرانی و ایجاد
درگیری ،مانع از دستگیری قانونشکنان و تخلیه بار قاچاق میش��وند.
قاچاق عالوه بر آثار ضدامنیتی فوق ،منبع درآمدی برای گروهکهای
ضدنظام نظیر پ.ک.ک و پژاک نیز میباش��د که گفته میشود از طریق
اخاذی و دریافت عوارض گمرکی و نیز اسکورت مسلحانه قاچاقچیان،
س��االنه بیش از دهها میلیارد تومان درآمد کسب میکنند .مسلّم است که
این درآمد صرف درگیری با نیروهای خودی ،انفجار در مسیر گشتهای
مرزی و از همه مهمتر تبلیغات و جداکردن مردم منطقه از نظام میشود،
به طوری که گاه ساکنان نوار مرزی به جای این که اختالفات خود را در
محاکم رسمی و قانونی مطرح کنند ،آن را از طریق عناصر گروهکی حل
و فص��ل مینمایند .همچنین با توجه به اینکه مردم از قاچاقچیان در مقابل
نیروه��ای انتظامی حمایت کرده و آنها را حامی خود میپندارند و دولت
و نی��روی انتظامی را در مقابل و مخالف منافع خود میبینند ،این موضوع
بزرگترین ضربه به حاکمیت و اقتدار حکومت بوده و زمینه اعتراضات
اجتماعی و سیاسی و جداییطلبی را فراهم میآورد.
ب��ا توجه ب��ه اینکه اکثر فعالی��ت قاچاقچیان در ش��ب و تردد آنها
در جادهه��ای اصلی و فرع��ی صورت میگیرد ،این اقدام بارها س��بب
حوادث خونبار رانندگی شده و نیز اختالف حسابهای غیرقانونی بین
قاچاقچیان و عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی موجب ش��ده آنها
با تهدید و گروگانگیری و حتی قتل ،اقدام به تسویه حساب نمایند.
از طرف دیگر ،واردات برخی کاالهای قاچاق نظیر مشروبات الکلی
و اقالم ضدفرهنگی خود به خود برای مصرفکنندگان اثر سوء اجتماعی
داشته و موجب سستشدن اعتقادات دینی و ملی و افزایش قتل و تجاوز
ش��ده و با قاچاق زنان و دختران فراری و رهس��پار نم��ودن آنها به خارج
از کشور ،عواطف و احساس��ات مردم را جریحهدار نموده است .در بعد
غیرمس��تقیم نیز پیامدهای غیرقابل جبران قاچاق در تغییر سبک زندگی،
تغیی��ر الگ��وی مصرف جامعه و آس��یبهایی که به س�لامت مردم وارد
میکند ،قابل اش��اره است .براس��اس اظهارات مسئوالن وزارت بهداشت
حدود  90درصد از کاالهای س�لامتمحور ک��ه به صورت قاچاق وارد
کش��ور میشوند ،استاندارد نبوده و تاریخ مصرف بخش عمدهای از آنها
سپری شده اس��ت که این موضوع به ش��دت امنیت غذایی و سالمت و
بهداشت مردم را به خطر میاندازد.
دالیل قاچاق
عوام��ل متعددی از جمله عوامل اقتص��ادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...در
ش��کلگیری قاچاق نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار
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مناس��ب به منظور برخ��ورد با ای��ن پدیده کمک میکند .س��ودآوری
ب��االی کاالهای قاچاق در مقابل ریس��ک پایی��ن آن ،پرداخت یارانه به
برخی کاالها در داخل کش��ور ،باالبودن تعرفهه��ای گمرکی ،کیفیت
پایین کاالهای تولید داخل ،بوروکراس��ی و س��اختار اداری ناکارآمد و
محرومیت ساکنان مرزی از مهمترین عوامل اقتصادی رویآوردن مردم
به قاچاق به شمار میآید.
سودآوری باالی قاچاق کاال ،ناشی از تفاوت قیمتها در بازار داخل
با کشورهای همجوار اس��ت .سودهایی که از صادرات غیررسمی برخی
کاالهای یارانهای (مانند فرآوردههای نفتی ،دارو ،ش��ویندهها ،سموم دفع
آفات نباتی ،کود ش��یمیایی ،نان ،آرد ،گندم و دیگر کاالهای اساس��ی)
کس��ب میشود ،به قدری انگیزه در افراد ایجاد میکند که باوجود تعیین
جرائم سنگین باز هم اقدام به قاچاق کاال میکنند.
قاچاق کاال به عنوان فعالیت غیرقانونی ،همواره با ریس��ک ناشی از
برخورد عوامل قانونی کش��ور روبهروست ،اما نکته قابل توجه این است
ک��ه چرا تا کنون این برخوردها بازدارن��ده نبوده و همچنان قاچاق کاال
اقتصاد کش��ور را تهدید میکند و به اذعان مس��ئوالن تنها ده درصد از
کاالهای قاچاق کشف میشود؟
طبق بررس��یهای میدانی به عملآمده ،خالء قانونی و طوالنیشدن
روند رس��یدگی ب��ه پروندههای قاچاق ی��ا تبرئه اکث��ر متهمان ،موجب
آزادش��دن قاچاقچیان میشود .بوروکراسی و س��اختار اداری ناکارآمد
نیز منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رس��می شده است
به طوری که گاهی گرفتن مجوز برای تولید یا صادرت از مراکز متعدد
تصمیمگیری ،به چندین ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمامش��ده
را برای تولیدکننده و صادرکننده به شدت افزایش میدهد .لذا با وجود
این هزینهها ،انگیزه فعالیت در بخش غیررسمی یا به عبارتی قاچاق کاال
افزایش مییابد.
عام��ل دیگری که س��بب گس��ترش قاچ��اق کاال ش��ده ،وضعیت
جفرافیایی کشور است .وجود هزاران کیلومتر راه آبی و زمینی در مرزها
و همچنین همجواری با کش��ورهای بیثبات ،سرمایهگذاری در مناطق
مرزی را کاه��ش داده و این امر به نوبه خ��ود عاملی برای رویآوردن
مرزنشینان به قاچاق شده است.

32

مناطق متأثر از قاچاق
قاچاق کاال در تمام نقاط کشور رواج دارد ،اما عمده آن از طریق مناطق
مرزی صورت میگیرد .در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت
شغلی ،افراد برای تأمین نیازهای معیشتی و مالی خود ،اقدام به قاچاق کاال
میکنند .از این رو ساکنان نواحی مرزی و شهرها و سکونتگاههای حاشیه

مرزها در خ��ط مقدم ورود و ص��دور کاالهای
قاچ��اق و در صف اول تأثیرپذیری از این پدیده
قرار دارند؛ به طوری که  6اس��تانی که بیش��ترین
پروندههای قاچاق کاال را نسبت به جمعیت خود
دارا میباشند ،از استانهای مرزی هستند .میانگین
تعداد پروندههای متش��کله قاچاق در کل کشور
ح��دود پنج پرونده در هر ده ه��زار نفر جمعیت
است اما میانگین این رقم برای شش استان مرزی
که از نظر فعالیت قاچاق کاال شهرت دارند یعنی
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،خراسان جنوبی،
آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه ،برابر 15
یعنی  3برابر میانگین کشور میباشد.
مجم��وع جمعیتی که در اس��تانهای مجاور
مرزهای خش��کی ی��ا آبهای ش��مال و جنوب
کشور زندگی میکنند ،حدود 25میلیون نفر یعنی
حدود یک سوم جمعیت کش��ور است .مردمان
برخی شهرس��تانها که در کنار مرز قرار نگرفته
ام��ا در فاصله نزدی��ک از مرز ق��رار دارند نیز به
گونهای تحت تأثیر مرز بوده و بخشی از آنها در
فعالیتهای قاچاق کاال مشارکت دارند .لذا رقم
قابلتوجهی از جمعیت مرزنش��ین از قاچاق کاال
متأثر میگردند .به همی��ن دلیل آمار پروندههای
قاچاق در اس��تانهای مرزی به مرات��ب باالتر از
استانهای داخلی اس��ت .نکته قابل توجه اینکه،
این اس��تانها جزء اس��تانهای کمتر توسعهیافته
کش��ور نیز میباش��ند به گونهای که در میان 16
استان کشور که در مرتبه پایینتری از توسعه قرار
دارند ،تنها سه استان ،مرزی نیستند .از تلفیق آنچه
گفته ش��د میتوان اس��تنباط نمود که استانهای
مرزی از یکسو از نظر سطح توسعهیافتگی نسبت
به اس��تانهای داخل��ی در مرتب��ه پایینتری قرار
دارند و از س��وی دیگر باالترب��ودن پروندههای
تشکیلش��ده قاچاق کاال در آنها بیانگر شیوع
گس��تردهتر قاچاق در این استانهاس��ت .بنابراین
میتوان فقر و محرومیت را در گرایش به قاچاق
کاال در این استانها مؤثر دانست .نکته بسیار مهم
آن است که برای مقابله با قاچاقچیان خردهپا که

تحلیل

معموالً در مرزها به کولهبری مشغول هستند ،باید
بس��تری که آنها را به این س��مت و س��و کشانده
اس��ت ،نیز مورد توجه قرار گیرد .اگرچه قاچاق
کاال تبعات بس��یاری برای کشور در پی دارد ،اما
در پیشگرفتن ش��دت و ح��دت زیادهاز حد در
مقابله با افرادی که با عنوان کولهبر ،کمترین نفع
را نسبت به قاچاقچیان اصلی برده و بیش از آنکه
س��ودجوییهای کالن ،آنها را به این مسیر وادار
کرده باشد ،انگیزه معیشتی و نبود زیرساختهای
الزم برای اشتغال ،مسبب اقدام آنهاست ،میتواند
به امنیت ملی کشور آسیب وارد آورد.
نقش برجام در کاهش قاچاق
دستهای از صنایع داخلی در دوره تحریم از نظر
تأمین قطعات فنی و اولیه یا کاالهای واس��طهای
با دشواری مواجه بودند؛ به طوری که پارهای از
این صنایع تا مرز تعطی��ل و نیمهتعطیل نیز پیش
رفت��ه و مجبور بودند برخی قطعات و مواد مورد
نیاز را با وس��اطت دالله��ای متعدد با چند برابر
قیمت تهیه کرده و به ناچار بر قیمت محصوالت
خ��ود بیافزاین��د که ای��ن امر هزین��ه تولید و در
نتیج��ه قیم��ت کااله��ا را افزای��ش داده و توان
رقابتپذی��ری تولیدکنن��ده ایران��یرا در بازار
کاهش میداد .در مواردی نیز ناگزیر قطعات و
م��واد با کیفیت پایین جایگزین ش��ده و کیفیت
محصول نهایی سیر نزولی پیدا میکرد .از آنجا
که دولت بر واردات رسمی کاالهایی که مشابه
داخلی دارند ،محدودیت و تعرفه باالتری وضع
کرده ک��ه در دوره تحریم نیز این محدودیتها
نهتنها کم نش��دند ،بلکه در مواردی افزایش نیز
پیدا کردند ،کاهش عرضه داخلی و افت کیفیت
کااله��ای تولید داخل در کنار افزایش قیمت از
یکس��و و افزوده ش��دن مش��کالت تحریم بر
محدودیتهای وارداتی ازس��وی دیگر ،بستر را
برای واردات قاچاق مساعدتر کرد .اما با اجرای
برج��ام ،صنایع مورد بح��ث میتوانند بدون نیاز
به واس��طهگری به قطعات و مواد اولیه مورد نیاز

خود دست یابند و در شرایطی که از بار هزینههای اضافی واسطهگریها
رهایی مییابند ،خطوط تعطیلش��ده را راه اندازی و چهبس��ا به نوسازی
خطوط تولی��د پرداخته و با تولی��د باکیفیتتر و قیمت پایینتر نس��بت
ب��ه دوره قبل از اجرای برجام ،بخش��ی از نیازهای ب��ازار را که اینک با
کاالهای وارداتی قاچاق پُر شده ،تأمین کنند.
ب��ه همین دلی��ل صن��دوق بینالمللی پ��ول در گزارش��ی پیشبینی
کرده که «خیز رش��د اقتصادی» ایران پس از عملیاتیشدن برجام کلید
خواه��د خورد .بر این اس��اس ،کاه��ش هزینههای مال��ی و تجاری در
اثر اجراییش��دن برجام ،باعث رش��د اقتصادی میشود و افزایش رشد
اقتص��ادی میتواند بس��یاری از تولیدکنندگانی را که ب��ا تأثیرپذیری از
رکود ،کس��ب و کار خود را ره��ا کرده و وارد ش��بکههای زیرزمینی
تجارت و قاچاق ش��ده بودند ،به کار مولد پیش��ین بازگردانده و به این
ترتیب گستره شبکه قاجاق را محدود سازد.
راهکاهای مقابله
س��ازوکارهای فعلی مب��ارزه با قاچاق کاال بهخصوص در اس��تانهای
مرزی ت��ا حدود زیادی معط��وف به موارد خ��رد و بیحاصل بوده و
عم� ً
لا نیروی عظیم صرف ش��ده در امر مبارزه با قاچ��اق کاال ،بدون
حصول نتیجه قابل توجه در حال مستهلکش��دن است .به نظر میرسد
عالوه بر برخوردهای انتظامی که گاه به حوادثی نظیر حادثه نخل تقی
منجر میگردد ،بایس��تی راهکارهای دیگری از جمله موارد زیر برای
مقابله با قاچاق دنبال شوند:
 فرهنگس��ازی و جلب مش��ارکت مردم برای موفقیت طرحهایمبارزه با قاچ��اق کاال .مردم میتوانند با نخری��دن کاالهای قاچاق ،در
مبارزه با پدیده قاچاق نقش مؤثری ایفا کنند.
 توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقبماندگی آنهاو برقراری امنیت برای فعالیتهای اقتصادی س��الم مرزنشینان و تجدید
نظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی.
 آزادسازی واردات کاالها در چارچوب بازار بورس. بازنگری در سیاس��ت ایجاد بازارچههای م��رزی به عنوان مفریبرای قاچاق کاالهای تجاری.
 رف��ع موانع بوروکراس��ی ف��راروی توس��عه اقتص��ادی و جذبسرمایههای داخلی و خارجی.
 شناسنامهدارکردن کاالهای وارداتی.افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق. توس��عه رواب��ط دیپلماتی��ک و تش��کیل کمیتههای مش��ترک باکشورهای همجوار برای مقابله با قاچاق.
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بایستههای مقابله با معضل قاچاق
در کشور

با توجه به اینکه عمده کاالهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور
میش��وند و ظاهرا ً معضل اصلی مبارزه با قاچاق ،مجهزنبودن گمرکات
به تجهیزات فنی از جمله دستگاههای ایکسری میباشد ،افزایش تعداد
دستگاههای ایکسری و در نتیجه افزایش کنترل کانتینرهای ورودی از
مبادیهای رسمی میتواند در کاهش قاچاق مؤثر باشد.
نتیجهگیری
امروزه قاچاق از ش��کل زيرزميني و پنهان خارج و به ش��کلي آشکار و
به يک مشکل امنيتي تبديل شده اس��ت به گونهای که گروههايی نظیر
پژاک ،کومله و گروهاي سلفي با حمايت از کاروانهاي قاچاق از یک
س��و در صدد جلب حمايت مردمي در نقاط مرزي برآمده و از س��وي
ديگر منابع مالي خود را از این طریق تأمين مینمایند.
قاچاق کاال معضلی اس��ت که در س��طح کالن مطرح بوده و آثار و
پیامدهای منفی آن ،ارکان کلی اقتصاد را متزلزل ساخته و سراسر کشور
و آح��اد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .علل و موجبات پدیده قاچاق
کاال ریشه در ساختار و سیاستهای کلی اقتصادی دارد ،امّا در این میان
عواملی چند موجب شدهاند که این پدیده در مناطق مرزی ظهور و نمود
بیشتری داشته و ش��هرها و سکونتگاههای مرزی و مرزنشینان ،بیشتر از
این موضوع متأثر ش��وند .محرومیت نس��بی اغلب مناطق مرزی در کنار
بیکاری و نبود فرصتهای ش��غلی و اختالف قابل توجه قیمت بس��یاری
از کاالها در دو س��وی مرز ،بخش��ی از جامعه مرزنشین را از سر ناچاری
و تالش برای امرار معاش و بخش دیگری را از س��ر طمع به کار قاچاق
کشانده اس��ت .س��ودآوری در این زمینه گاه تا آن جاست که با وجود
تمام��ی کنترلهای مرزی و خطرات جانی ،عدهای تمامی ریس��کهای
قاچاق ،از درگیری و قتل تا دستگیرش��دن و بازداش��ت و زندانیشدن و
درگی��ری با پلیس را میپذیرند .گس��تره قاچاق و حمایت برخی مراجع
مذهبی اهل تسنن و حتی برخی مسئوالن ،سبب شده قبح مسئله در مناطق
مرزی از بین رفته و مقابله حکومت از نظر بس��یاری از مرزنشینان ،نوعی
س��لب آزادی کسب و کار آنان تلقی ش��ود .در این میان گروههایی که
هدف اصلی آنها ضربهزدن به نظام است ،وارد ماجرا شده و از احساسات
قوم��ی و دیدگاههای عامه مردم در خصوص قاچاق کاال به عنوان نوعی
کس��ب و کار و منبع معاش ،سوء اس��تفاده میکنند .این گروهها ضمن
فراه��مآوردن پوش��ش امنیتی الزم برای قاچاقچی��ان و مردم بومی برای
دس��تزدن به قاچاق ،خ��ود نیز در کار واردات و ص��ادرات غیرقانونی
کاالها از طریق تر ّددهای غیرمجاز مرزی وارد شده و از سودهای حاصل
ی��ا عوارضی که دریافت میکنند ،بهره ب��رده و تحت عنوان حمایت از
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اقتص��اد و معاش اقوام س��اکن در نوار مرزی،
مردم را به شورش تشویق میکنند .پیامد نهایی
ای��ن اقدامات ،بهوجود آم��دن فضای ناامنی و
س��لب اعتماد از دولت در مناطق مرزی اس��ت
که موجب فرار س��رمایههای مالی و انس��انی و
بیرغبتی به سرمایهگذاریهای مولّد در مناطق
مرزی میگ��ردد .فائق آمدن ب��ر این وضعیت
تنها ب��ا اقدام��ات مقابلهای حاصل نمیش��ود،
هرچن��د نمیتوان از اقدام��ات تأمینی ،کنترلی
و حفاظت��ی نیز غفلت کرد؛ زی��را کوتاهآمدن
در ای��ن قضیه ،عواقب��ی جبرانناپذیر دارد .در
عین حال ،نکته مهم این اس��ت ک��ه گام مهم
در ای��ن رابطه بای��د در بسامانس��ازی اقتصاد
و فراهمنم��ودن فرصتهای ش��غلی ب��هویژه
در مناط��ق مرزی برداش��ته ش��ود و ب��ه لحاظ
بیرغبت��ی بخش خصوصی و ریس��ک باالی
سرمایهگذاری ،بسترهای سرمایهگذاری بخش
دولتی را ب��ا تأکید بر اس��تفاده از ظرفیتهای
منطقه ،فراه��م آورده و در جلب اعتماد مردم
کوش��ید .ضمن آنک��ه بازبینی سیاس��تها در
حیطههایی همچ��ون بازارچهه��ای مرزی که
از زاویه دیگری میتواند بس��تری برای تعامل
مردم بوم��ی منطقه با افراد غیربومی باش��د ،از
نکات ضروری در این چارچوب است .عالوه
بر این ،باید توجه داش��ت در صورتی که نقاط
مرزی از لحاظ اقتصادی ش��کوفا شوند ،خود
مردم این مناطق نس��بت به برهمزدن آرامش از
سوی گروهکهای سیاسی ،ایستادگی کرده و
فعالیت این گروهکها را با موانع بسیار مواجه
میسازند .تعیین و اجرای سیاستهای کارآمد
برای مدیریت واردات پ��س از اجرای برجام،
یکی از موضوعاتی اس��ت ک��ه توجه به آن از
اهمیت خاصی برخوردار اس��ت؛ زیرا موفقیت
یا ع��دم موفقیت ای��ن سیاس��تها میتواند بر
قاچاق کاال تأثیر گذارد.



