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 نقش پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کاال

 

 2اکبری عاطفه ،1اکرمی سام

 لن ٍاحس اؾالهی آظاز زاًكگبُ قٌبؾی رطم ٍ ویفطی حمَق زوتطی زاًكزَی  1

 (ذَضاؾگبى)انفْبى ٍاحس اؾالهی آظاز زاًكگبُ قٌبؾی رطم ٍ ویفطی حمَق زوتطی زاًكزَی 2

 

 چکیذه

 ذهَل ثِ اهط ایي.اؾت هُطح ویفطی ٖسالت ًٓبم ٍ هسًی ربهِٗ هْن ّبی چبلف اظ ییى ٌَٖاى ثِ اهطٍظُ وبال لبچبق پسیسُ

 ضیعی ثطًبهِ ٍ ربًجِ ّوِ تالقی ًیبظهٌس قست ثِ اهطٍظ زًیبی ضٍ ایي اظ.اؾت وطزُ زًجبل ضا ضقسی ثِ ضٍ حبيطضًٍس لطى زض

 زض زذیل ّبی ًْبز اظ یىی.وبؾت ربهِٗ زض رطم ٍ ثعّىبضی ًَٔ ایي قست اظ ظیبزی حسٍز تب ثتَاى َطیك ایي اظ تب اؾت قسُ

 ثِ تَرِ ثب تَاًس هی ویفطی ٖسالت ًٓبم ًْبزّبی اظ یىی ٌَٖاى ثِ وِ اؾت پلیؽ یب لبًَى هزطی رطم،ًْبز اظ پیكگیطی اهط

 ربهِٗ،پلیؽ ّط زض هَرَز ضٍیىطزّبی اؾبؼ ثط.وٌس ایفب رطم اظ پیكگیطی ّبی ثطًبهِ زض تبحیطگصاضی ًمف ذَز ربیگبُ

 ٖوَهیت هرتلف وكَضّبی زض ًْبز ایي ضاّجطزّبی ایي اظ ثطذی.اؾت وطزُ اتربش رطم اظ پیكگیطی ثطای ضا ذبنی اّجطزّبیض

 پلیؽ ّبی ضاّجطز ٍ ًمف ، وبال لبچبق ثطضؾی ثِ همبلِ ایي زض.ذَضز هی چكن ثِ ذبل رَاهٗی زض فمٍ زیگط ثطذی ٍ زاقتِ

تحلیلی ٍ وتبثربًِ  -ًٌس ثؿیبضی اظ پػٍّف ّبی ٖلَم اًؿبًی ثِ ضٍـ تَنیفیذَاّین پطزاذت ٍ هب رطم ایي اظ گیطی پیف زض

 ای اًزبم گطفتِ اؾت. 

 

 .پلیؽ پلیؿی، پیكگیطی ویفطی، ؾیبؾت وبال، لبچبقهای کلیذی:  واژه
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 مقذمه -1

ی ٍ زضآهس زض هیبى لبچبق وبال اظ ثٗس ؾیبؾی تًٗیف وٌٌسُ اضتجبَبت وكَضّب، اظ ثٗس ارتوبٖی ثط ّن ظًٌسُ تٗبزل ارتوبٖ

الكبض ربهِٗ، ٍ اظ ثٗس التهبزی ٍیطاى وٌٌسُ اؾت. لبچبق وبال ثط اقتغبل آحبض هرطثی ثط ربی هی گصاضز؛ ظیطا ثب ٍضٍز وبالّبی 

لبچبق ) ثب لیوت پبییي( تَلیس هلی آؾیت هی ثیٌس ٍ اظ هیعاى تمبيب ثطای هحهَالت زاذلی وبؾتِ هی قَز. پبییي آهسى تمبيب 

ف ؾَزآٍضی ٍ زض ًْبیت وبّف ؾطهبیِ گصاضی زض ثرف تَلیس زاذلی ٍ ایي ذَز ثبٖج وبّف اقتغبل ذَاّس قس هَرت وبّ

 وِ ّوعهبى ثیىبضی افعایف ٍ ثحطاى ّبی ارتوبٖی ًبقی اظ آى گؿتطـ ذَاّس یبفت ٍ زض ًْبیت اهٌیت هلی ثِ ذُط هی افتس. 

وِ ثِ زالیل هرتلف ارتوبٖی، التهبزی، ٍ ؾیبؾی ثِ ٍیػُ زض  پسیسُ لبچبق وبال زض وكَض هب ٍالٗیتی وتوبى ًبپصیط اؾت

ؾبلْبی اذیط ًًذ گطفتِ اؾت. الالم هتٌَٔ وبالّب اظ َطیك لبچبق ثِ نَضت غیطلبًًَی ٍاضز وكَض هی قَز ٍ حزن ٖٓیوی اظ 

 هی قَز. هٌبثٕ وویبة اضظی اظ ایي َطیك ثِ ریت ازاضُ وٌٌسگبى قجىِ ّبی ؾبظهبى یبفتِ لبچبق وبال ؾطاظیط 

آحبض هرطة لبچبق ٖجبضت اؾت اظ: پطزاذت ًكسى حمَق ٍ َٖاضو زٍلتی، ثط ّن ظزى تٗبزل ثبظاض ضلبثتی، تمَیت ثبًسّبی هبفیب اظ 

َطیك ؾَزآٍضی ظیبز، ایزبز فؿبز هبلی ٍ ازاضی، هرتل وطزى ثبظاض ٍ ثرف تَلیس ٍ تَظیٕ وكَض، ٍ ضذٌِ اضتكب ٍ فؿبز زض ًٓبم 

 بق وبال تأحیطات ًبهُلَثی ًیع ثط وبضثطز ؾیبؾت ّبی تزبضی ٍ التهبزی زاضز. ازاضی هی ثبقس. لبچ

ّسف حمَق ویفطی، زض ًتیزِ تغییطات ؾیبؾت ّبی ویفطی ثیكتط ثط پیكگیطی تأویس زاضز تب هزبظات. آًچِ زض ایي تحمیك 

اظ ضاّجطزّبی همبثلِ ثب رطاین، ؾٗی زض ثطضؾی آى زاضین، ًمف پلیؽ زض پیكگیطی اظ رطم لبچبق هی ثبقس، ثبیس گفت یىی 

اؾتفبزُ اظ ًیطٍی پلیؽ زض پیكگیطی ٍيٗی اظ ثعّىبضی اؾت. قْطًٍساى حوبیت اظ ظًسگی ذهَنی ذَز ٍ اٍلَیت ّبی 

پیكگیطی اظ رطم ٍ هْبض آى ضا، ثیف اظ ٌٖبنط زیگط ًٓبم ٖسالت ویفطی هَضز اضظیبثی زلیك ٍ هَقىبفبًِ لطاض هی زٌّس ٍ اًتٓبض 

 زاضًس. 

هطٍظُ پیكگیطی اظ ثعّىبضی زض یه هفَْم هَؾٕ ثِ وبض هی ضٍز ٍ َیف ٍؾیٗی اظ الساهبت ویفطی ٍ غیطویفطی ضا زض رْت ا

ذٌخی وطزى َٖاهل اضتىبة رطم زض ثط هی گیطز. پیكگیطی زض هفَْم هَحك الساهبت ویفطی ضا ًیع زض ثط هی گیطز، ظیطا ّسف 

  هزبظات ًیع پیكگیطی ذبل یب ٖبم اظ رطم اؾت.

رعٍ ٍْبیف ًیطٍی اًتٓبهی قوطزُ قسُ، ثبیس ظهیٌِ تحمك ایي اهط « پیكگیطی اظ ٍلَٔ رطم» ّوبى گًَِ وِ زض لَاًیي، نطاحتبً 

ثطذی ٍْبیفی وِ َجك لبًَى ثِ ْٖسُ ًیطٍی اًتٓبهی ثِ ٌَٖاى يبثٍ لَُ لًبئیِ  1ٖوالً ٍ ثِ ََض ؾبظهبى یبفتِ فطاّن گطزز.

پیكگیطی اظ ٍلَٔ رطاین، ثبظضؾی ٍ تحمیك، حفّ آحبض ٍ زالیل رطم، هجبضظُ ثب هَاز هرسض،  هحَل قسُ اؾت، ٖجبضت اؾت اظ:

 هجبضظُ ثب لبچبق، هجبضظُ ثب هٌىطات ٍ فؿبز ٍ هَاضزی اظ ایي لجیل هی ثبقس. 

یفبی ًمف آًچِ ثِ ٌَٖاى اؾبؾی تطیي ٍْیفِ ًیطٍی اًتٓبهی زض زضرِ اٍل هُطح اؾت، پیكگیطی اظ ٍلَٔ رطم اؾت. پلیؽ ثب ا

ؾٌتی ذَز وِ ّوبى حًَض فٗبل زض ربهِٗ ٍ وكف رطاین اؾت، ثِ  ّسف پیكگیطی ٍيٗی ًیع تب حسی ووه هی وٌس. نطف 

 حًَض پلیؽ زض ؾُح ارتوبٔ هَرت وبّف رطاین اؾت.

 

 مفهوم شناسی قاچاق:

 2«.می اظ هطظّبی گوطوی ثبقسانُالح لبچبق ٖجبضت اؾت اظ تملت گوطوی اؾت وِ قبهل گصضاًسى هرفیبًِ وبال ثِ ّط َطی» 

زض لَاًیي ویفطی ایطاى تٗطیف نطیح ٍ قفبفی اظ لبچبق یبفت ًوی قَز ٍ لبًَى گصاضاى، ثِ ربی اضائِ تٗطیفی ربهٕ ٍ هبًٕ اظ 

لبچبق ٍ هتوبیع وٌٌسُ آى اظ زیگط رطاین، اضتىبة زؾتِ ای هكرم اظ اٖوبل هزطهبًِ ضا لبچبق تلمی وطزُ، ٍ زض ٍالٕ، فٗل 

                                                           
1
 .77/5/1669، مًرخٍ 16769، ريزوامٍ رسمی، شمارٌ 8، بىد 4، مادٌ 1669، تیر 77ایران، مصًب قاوًن ویريی اوتظامی جمًُری اسالمی  - 

7
رح ي گمرک جمًُری اسالمی ایران، بررسی ابعاد قاچاق کاال ي ارائٍ راَکارَا با تأکید بر وقش گمرک، يزرات امًر اقتصادی ي دارایی، معايوت ط - 

 .6م َای گمرکی، ص بروامٍ، دفتر بروامٍ ریسی ي بُبًد سیست
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ق ضا ثب ههبزیك آى ثیبى وطزُ اًس. ثِ ّط نَضت، لبچبق فٗلی اًؿبًی اؾت ٍ ثبیس تٗطیفی هكرم ٍ قفبف اظ آى ثِ زؾت لبچب

 زاز.

حول ٍ ًمل وبال اظ ًمُِ ای ذَاُ ّط زٍ ًمُِ هعثَض زض زاذلِ وكَض » زض تطهیٌَلَغی حمَق زض ثبة لبچبق چٌیي آهسُ اؾت: 

ض زاذلِ ٍ یه ًمُِ زض ذبضرِ ثبقس ) وِ آى ضا لبچبق ذبضری هی گَیٌس( ثطذالف ثبقس ) لبچبق زاذلی( ذَاُ یه ًمُِ ز

همطضات هطثٌَ ثِ حول ٍ ًمل ثِ ََضی وِ ایي ٖول ًبلم هوٌَٖیت یب هحسٍزتی ثبقس وِ لبًًَبً همطض قسُ اؾت ) ذَاُ ٖول 

لبچبق » ظ ثسٍى زازى َٖاضو گوطوی هعثَض ًبلى اهتیبظی یب اًحهبضی ثبقس ذَاُ ًجبقس(. هخالً نسٍض ٍ ٍضٍز ارٌبؼ هزب

 (. 303، 1376اؾت. ) رٗفطی لٌگطٍزی، « گوطوی

 لبچبق ضا اظ ًٓط ٍضٍز ٍ ذطٍد وبال اظ وكَض هی تَاى ثِ زٍ لؿوت لبچبق نبزضاتی ٍ لبچبق ٍاضزاتی تمؿین وطز. 

گوطوی ٍ ثسٍى پطزاذت حمَق ٍ لبچبق نبزضاتی: لبچبق نبزضاتی ثط وبالیی اَالق هی قَز وِ ثسٍى اًزبم گطفتي تكطیفبت 

 َٖاضو گوطوی اظ وكَض ذبضد قَز. 

لبچبق ٍاضزاتی: لبچبق ٍاضزاتی ثط وبالیی اَالق هی قَز وِ ثسٍى اًزبم گطفتي تكطیفبت گوطوی ٍ ثسٍى پطزاذت حمَق ٍ 

 َٖاضو گوطوی ثِ وكَض ٍاضز قَز. 

 ٍ لؿوت لبچبق گوطوی ٍ لبچبق غیطگوطوی تمؿین وطز. لبچبق ضا اظ ًٓط ضاّْبی ٍضٍز ٍ ذطٍد وبال اظ وكَض هی تَاى ثِ ز

لبچبق گوطوی: لبچبق گوطوی ٖولی غیطلبًًَی اؾت وِ زض آى قرهی وبالی لبچبق ذَز ضا اظ هطظّب ٍ هٌبَك هزبظ گوطوی ثِ 

 وكَض ٍاضز یب اظ آى ذبضد وٌس. 

لبچبق ذَز ضا اظ هطظّب ٍ هٌبَمی ثِ رع لبچبق غیطگوطوی: لبچبق غیطگوطوی ٖولی غیطلبًًَی اؾت وِ زض آى قرهی وبالی 

 (.22، 1387هطظّبی هزبظ گوطوی ثِ وكَض ٍاضز یب اظ آى ذبضد وٌس. ) ؾیف، 

 

 سیر تاریخی مقابله با قاچاق کاال:

زض ایي هجحج ثِ ََض هرتهط ثِ ثطضؾی ؾیط تبضیری همبثلِ ثب لبچبق وبال هی پطزاظین ٍ ؾٗی هی قَز وِ تحَالت لبًَى گصاضی 

 ظ اًمالة ٍ ثٗس اظ آى اقبضُ قَز. لجل ا

 

 پیش از انقالب:-1

پؽ اظ َْْض اؾالم ثب تَرِ ثِ همطضات اؾالهی وِ زض ایطاى حبون ثَزُ ًگْساضی، ذطیس، فطٍـ ٍ تَظیٕ ثطذی اظ وبالّب وِ 

ٍ آالت  حطهت قطٖی زاقتِ اًس، هؤٌَ ٍ هؿتَرت هزبظات قطٖی ثَزُ اؾت. وبالّبیی هبًٌس؛ ذوط، آالت هَؾیمی، ذَن

هَئَ  27/09/1286لوبض. پؽ اظ قطٍٔ لبًَى ًَیؿی زض ایطاى، لبًَى تكىیل ایبالت ٍ ٍالیبت ٍ زؾتَضالٗول حىبم ههَة 

 ًگْساضی ٍ ذطیس ٍ فطٍـ وبالّبی لبچبق زض زاذل وكَض ضا هسًٓط لطاض زازُ اؾت. 

رٌگلْب ٍ لَاٖس ذطیس ٍ فطٍـ ؾوَم ٍ ٖسم ذطیس لبًَى هصوَض یىی اظ ٍْبیف تبثیي يجُیِ ضا ًٓبضت آًبى زض حفّ  281هبزُ 

ًیع ٖسم پطزاذت  06/07/1294لبًَى هبلیبت زذبًیبت ههَة  4ٍ فطٍـ اهَال لبچبق ٍ اقیبء هوٌَِٖ زاًؿتِ اؾت. هبزُ 

ظ هبلیبت تَتَى ٍ تٌجبوَ تَؾٍ اقربل ضا لبچبق تلمی ٍ هزبظات آى ضا يجٍ وبال همطض زاقتِ اؾت. ّوچٌیي لَاًیي زیگطی ا

، لبًَى هزبظات هطتىجیي لبچبق 18/03/1339رولِ لبًَى هطثٌَ ثِ اؾبؾٌبهِ قطوت قیالت ٍ نیس هبّیبى غًطٍفی ههَة 

زض هطارٕ لبًَى  1381تب لجل اظ ؾبل  30/03/1350ثب انُالحبت ثٗسی، لبًَى اهَض گوطوی ههَة  29/12/1312وبال ههَة 

ت ًگْساضی، تَظیٕ، ذطیس ٍ فطٍـ وبالّبی لبچبق زض زاذل وكَض ضا رطم گصاضی ثِ تهَیت ضؾیسُ وِ ثطذی اظ آًْب ثِ نطاح

 (.27، 1376تلمی ًوَزُ اًس ٍ همطضات هطثََِ ًیع تبوٌَى ًؿد ًكسُ ٍ زض حس فٗلی الظم االرطا هی ثبقس. ) ؾیف، 
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 پس از انقالب: -2

بً اظ گؿتطزگی هطظّبی رغطافیبیی ٍ نطفبً وِ ٖوست 70فطهبى همبم هٗٓن ضّجطی پؽ اظ گؿتطـ پسیسُ لبچبق زض اٍاذط زِّ 

تلمی لبچبق وبال زض هطظّب ًكأت هی گطفت، همبم هٗٓن ضّجطی ثِ هٌَٓض تكسیس ثطذَضز ثب لبچبلچیبى وبال ٍ ضفٕ هَإً لبًًَی 

عی ایي هجبضظُ اٍالً ثبیس وبًَى هطو» ... فطهَزًس:  12/04/1381ٍ اثْبهبت هَرَز زض ًحَُ هجبضظُ لبچبق وبال َی فطهبى هَضذِ 

زض ؾُحی ٖبلی ًعزیه ثِ ضئیؽ زٍلت ٍ زاضای اقطاف لبًًَی ثط زؾتگبّْبی شیطثٍ زٍلتی لطاض گیطز. حبًیبً؛ تجلیغبت هتٌبؾت ٍ 

َّقوٌساًِ ٍ ّوِ ربًجِ زض ذسهت ایي هجبضظُ لطاض گیطز. حبلخبً؛ ثطذَضز لًبیی ٍ اًتٓبهی لبَٕ ٍ زض اضتجبٌ وبهل ثب تهوین 

ًَى هطوعی ثبقس. ضاثٗبً؛ ٖعم رسی ثط ایي ثبقس وِ ٖول لبچبق ثطای لبچبلچی وبهالً ثطذالف نطفِ ٍ ّوطاُ ثب گیطی ّبی آى وب

 «.ذُط ثبقس ٍ رٌؽ لبچبق اظ پیف اظ هجبزی ٍضٍزی تب هحل ٖطيِ آى زض ثبظاض آهبد الساهبت گًَبى ایي هجبضظُ لطاض گیطز...

ثب ًحَُ هجبضظُ ثب لبچبق وبال وِ هَضز تطزیس لًبت زؾتگبُ لًبیی ثَز ضا هطتفٕ هٗٓن لِ زض ایي فطهبى اثْبهبت هَرَز زض ضاثُِ 

ًوَزُ ٍ پؽ اظ آى ثَز وِ همٌي ثِ تسضیذ ثب تسٍیي ٍ تهَیت لَاًیي رسیس زض ایي ذهَل، ضاّىبض لبًًَی زض اذتیبض زؾتگبُ 

 ى وبال ثِ هطٍض ظهبى تغییط ًوَز. لًبیی لطاض زاز ٍ زض ضاؾتبی ایي هْن ضٍـ هطرٕ لًبیی زض ثطذَضز ثب لبچبلچیب

 1381ًگبّی اروبلی ثِ لَاًیي هَرَز زض ضاثُِ ثب لبچبق وبال گطچِ ّوبًگًَِ وِ هطلَم گطزیس، لَاًیي هرتلفی لجل اظ ؾبل 

 فٗل ًگْساضی ٍ تَظیٕ وبالی ذبضری وِ اظ هجبزی غیط هزبظ ٍاضز قسُ ثبقس ضا زض ولیِ ًمبٌ وكَض رطم تلمی ٍ هكوَل همطضات

هطثٌَ ثِ لبچبق وبال هیساًؿتٌس. لیىي پؽ اظ نسٍض فطهبى همبم ٖٓوبی ٍالیت همٌي ثب تأؾی اظ فطهبى هٗٓن لِ زض لَاًیي آتی 

ثِ ایي هْن نطاحتبً اقبضُ ًوَز اظ رولِ هْوتطیي لَاًیٌی وِ زض ایي ظهیٌِ ) همطضات ؾبثك ٍ الحك( ربضی ثَزُ ٍ هؿتٌس هطارٕ 

 (.29، 1376ی لطاض هی گیطز. ) ؾیف، لًبیی ٍ قٗت تٗعیطات حىَهت

 

 مفهوم سیاست جنایی و انواع آن:

ؾیبؾت رٌبیی هزوَِٖ ضٍـ ّبیی ضا قبهل هی گطزز وِ ّیأت ارتوبٔ ثب تَؾل ثِ آى ّب پبؾد ّبی ذَز ثِ پسیسُ ای 

ِ وِ آى ضا قبذِ ای اظ هزطهبًِ ) رطم ٍ اًحطاف( ضا ؾبظهبى هی ثركس. اهطٍظُ ؾیبؾت رٌبیی ثطذالف زیسگبُ زاًكوٌساى گصقت

رطم قٌبؾی یب حمَق رعای وبضثطزی ثِ قوبض هی آٍضًس، یه ضقتِ ی هُبلٗبتی هؿتمل زض ٖلَم رٌبیی هحؿَة هی قَز وِ 

الجتِ اظ یبفتِ ّبی ؾبیط ٖلَم رٌبیی هحؿَة هی قَز وِ الجتِ اظ یبفتِ ّبی ؾبیط ٖلَم ًیع ثْطُ هی گیطز ٍ زض ٍالٕ یه ضقتِ 

ضقتِ ای وِ ثب  تَرِ ثِ آًچِ گفتِ قس، زاضای چْبض ضوي اؾبؾی قبهل: رطم، اًحطاف، زٍلت ٍ زض ًْبیت یه  ی هُبلٗبتی هیبى

ؾیبؾت رٌبیی هُلَة، ثطذالف حمَق رعا، تٌْب هتىی ثط ؾیبؾت ویفطی ًیؿت؛ ثلىِ انالح هكىالت ارتوبٖی؛ ظزٍزى 

 ى ٍ ثبظؾبظی ثعّىبضاى ضا ًیع اظ ٍیػگی ّبی ذَز هی زاًس. َٖاهل ایزبز ثعّىبضی؛ ضفٕ تجٗیًبت لبًًَی ٍ ثی ٖسالتی؛ ٍ زضهب

ؾیبؾت رٌبیی هُلَة، یه هفَْم ٖبم ٍ ولی اؾت وِ ٖلَم ثؿیبضی ضا زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ  اّساف ذَز ثِ ذسهت هی گیطز 

لِ ارطا زض هی آٍضز؛ اظ ٍ اظ َطف زیگط ثب ؾبظهبى ّبی فطاٍاًی زض اضتجبٌ اؾت وِ اظ َطیك ایي ؾبظهبى ّب تساثیط ذَز ضا ثِ هطح

ایي ضٍ ؾیبؾت رٌبیی اظ ظٍایبی هرتلف تمؿین ثٌسی هی قَز وِ یىی اظ آى ّب، تمؿین ثِ ؾِ لؿوت: تمٌیٌی، لًبیی ٍ 

هكبضوتی اؾت. ؾیبؾت رٌبیی تمٌیٌی، هزوَِٖ ای اظ تساثیط هجبضظُ ثب ثعّىبضی ضا زض ثطهی گیطز وِ زض لبًَى هتزلی قسُ 

وئٌی چَى يوبًت ارطای لبًًَی زاضز. ایي ًَٔ اظ ؾیبؾت رٌبیی يوي آى وِ نالحیت لبًًَی زاضز، اؾت ٍ يوبًت ارطای هُ

هٗیبض ٍ هجبًی اًَأ زیگط آى ثَزُ ٍ ثیبًگط انَل ولی حبون ثط ًٓبم ویفطی یه ربهِٗ هی ثبقس. ؾیبؾت رٌبیی تمٌیٌی، ذَز 

ٍ گبّی ًیع ثط قرهیت هجبقط ٍ هطتىت آى ٖول هزطهبًِ یب ثط زٍ گًَِ اؾت. گبُ ثط ٖول هٌحطفبًِ یب هزطهبًِ تىیِ زاضز 

 هٌحطفبًِ، تأویس هی وٌس. 

زض ؾیبؾت رٌبیی تمٌیٌی هجتٌی ثط قرهیت ثعّىبض یب هٌحطف، ّسف، اًؿبى گطایی اؾت ٍ لصا ثب ایي زیسگبُ، لبًَى، ظهبًی زض 

ی ویفطی، یب وٌتطل ارتوبٖی ضا ثطای يوبًت ارطا« فطزی وطزى» حمیمت یه لبًَى هجتٌی ثط ؾیبؾت رٌبیی اؾت وِ: 

هؿبٖس ٍ ّوَاض ًوَزى ضاُ ثبظگكت ثعّىبضاى ٍ هٌحطفبى ثِ ربهِٗ، هیؿط ؾبظز. زض ایي حبلت هوىي اؾت، هزبظات ٍ ثِ ََض 
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ولی يوبًت ارطا حتوی ٍ لُٗی ًجَزُ ٍ ثب رطم اضتىبثی ًیع تٌبؾجی ًساقتِ ثبقس؛ چطا وِ آًچِ هْن اؾت قرهیت هزطم یب 

 اؾت ًِ ٖول  اضتىبثی اٍ.  هٌحطف

ؾیبؾت رٌبیی لًبیی ثِ هٌٗبی هًیك آى، یٌٗی ؾیبؾت رٌبیی وِ زض تهوین ّب ٍ ٖولىطز زازگبُ ّبی زازگؿتطی هٌٗىؽ 

اؾت. پؽ اظ آى وِ لبًَى گصاض، ؾیبؾت رٌبیی ذَز ضا زض لبلت لَاًیي ٍ همطضات پیبزُ وطز، ایي لَاًیي ٍ پیبم ّبی لبًَى گصاض، 

ی هتفبٍتی زضن ٍ پصیطفتِ هی قَز. لبًَى ثِ تجییي انَل ٍ هجبًی ولی ًٓبم ویفطی یه ربهِٗ پطزاذتِ ٍ تفؿیط ثِ نَضت ّب

ٍ تُجیك آى ضا زض هَاضز ذبل ثِ لًبت هحبون ٍاگصاض ًوَزُ اؾت. ایي اهط یٌٗی ضٍح ثركیسى ثِ الفبِ ذكه ٍ ثی ضٍح 

رٌبیی لًبیی یٌٗی ؾیبؾت رٌبیی تمٌیٌی آى ََض وِ هَضز  ؾیبؾت» لَاًیي ٍ فٗلیت ثركیسى ثِ آًْب. ثِ ثیبى زیگط 

 3«ثطزاقت، تفؿیط ٍ ٖول لًبت لطاض هی گیطز.

ؾیبؾت رٌبیی هكبضوتی ثِ هٌٗی تٗییي هیعاى هكبضوت هؤحط ٍ فٗبل ربهِٗ هسًی زض ؾیبؾت رٌبیی، اؾت. ثِ ٖجبضتی زیگط: 

مَیتی زیگطی ثِ غیط اظ پلیؽ یب لَُ لًبئیِ ثِ هٌَٓض اٖتجبض زض ًٓط گطفتي آحبض يطٍضت حیبتی ایزبز اثعاضّب ٍ اّطم ّبی ت

 ثركیسى ثیف تط ثِ َطح ؾیبؾت رٌبیی اؾت، وِ ثِ ٍؾیلِ لَُ هزطیِ ٍ همٌٌِ تْیِ ٍ تسٍیي هی گطزز. 

 

 :کاال قاچاق قبال در ایران جنایی سیاست

 ّبی ؾیبؾت اتربش ثب ذبضری، ّبی پطزاذت زض تَاظى ایزبز ّسف ثب ٍ وكَض ًیبظّبی ٍ اهىبًبت ثِ تَرِ ثب ؾبل ّط زٍلت

 لبچبق وبالّبی ظیطا. وٌس هی ذٌخی ضا زٍلت ّبی ّسف گًَِ ایي وبال لبچبق. وٌس هی هٗیي ضا نبزضات ٍ ٍاضزات حزن تزبضی،

 . َزق هی تحویل وكَض التهبز ثط زٍلت هحبؾجبت اظ ذبضد وِ اؾت هلی التهبز ثطای اضظی ّبی ّعیٌِ زاضای ًبچبض ثِ ٍاضزاتی

 ؾطهبیِ فطاض ثِ ٍالٕ زض گطزاًٌس، ًوی ثبظ  وكَض ثبًىی ًٓبم ثِ ضا نبزضات اظ حبنل اضظ وِ نبزضاتی وبالّبی لبچبلچیبى ثط ٖالٍُ

 هی تحویل وكَض التهبز ثط ضا ظیبًجبضی التهبزی تجٗبت گصاضی، ؾطهبیِ ثطای اضظ ثِ وكَض ًیبظ هَلٗیت زض ٍ ووه وكَض اظ

 زض زٍلت ّبی ّسف زیگط ؾَی اظ ٍ ثطز هی ثبال زٍلت ًٓط هَضز حس اظ ثیف ضا ٍاضزات ّعیٌِ ؾَ، یه اظ وبال لبچبق وٌس،

 .ؾبظز هی هرسٍـ ضا زاذلی تَلیسات ضقس هٌَٓض ثِ ای ٍاؾُِ ٍ ای ؾطهبیِ يطٍضی، وبالّبی ٍاضزات ثِ اضظ ترهیم

 ًیع ربهِٗ ههطف الگَی ثط ًساضًس، زاذلی یستَل ضقس ثط هٌفی تأحیط ٍ ّؿتٌس غیطيطٍضی ٍ ههطفی هٗوَالً لبچبق وبالّبی

 اؾبؼ وبال، لبچبق لصا. ؾبظًس هی هَارِ زاذلی ثبظاض زض تطی فكطزُ ضلبثت ثب ًیع ضا زاذلی تَلیسات ٍ زاقتِ ًبهُلَثی احطات

 . زّس هی ًكبى هرسٍـ ضا آى ًٓط هَضز تزبضی تَاظى ٍ زٍلت ثبظضگبًی ّبی ؾیبؾت

 ثب. وٌس هی ایزبز اًحطاف گصاضی ؾطهبیِ زض ٍ زّس هی وبّف ًیع ضا هَلس ّبی گصاضی طهبیِؾ اًگیعُ لبچبق، فعایٌسُ ؾَز

 ًتیزِ زض ٍ وبّف ؾطاًِ زضآهس ّوچٌیي ٍ هلی زضآهس ظا، اقغبل ٍ هَلس ّبی گصاضی ؾطهبیِ وبّف ٍ ّب گصاضی ؾطهبیِ اًحطاف

  گؿتطـ ربهِٗ زض پیف اظ ثیف فمط

 ضا آى ضیبلی زضآهسّبی ٍ وٌس هی هحطٍم گوطوی َٖاضو ٍ ثبظضگبًی ؾَز زضیبفت اظ ضا زٍلت ٍاضزاتی، وبالّبی لبچبق. یبثس هی

  وبّف

 تَلیسات ثب ضلبثت زض تطی پبییي قسُ توبم لیوت گوطوی، َٖاضو ٍ حمَق ًپطزاذتي ٖلت ثِ وِ لبچبق وبالّبی ٍضٍز. زّس هی

 (.16 ،1384 زضٍیف،. ) وكبًس هی یلیتُٗ ًتیزِ زض ٍ ّب فٗبلیت ضوَز ثِ ضا زاذل نٌبیٕ زاضًس، زاذلی

 ایزبز ثبٖج ٍ قَز گطفتِ وبض ثِ هَلس ّبی فٗبلیت زض تَاًس هی قَز، هی ذبضد وكَض اظ لبچبق وبالّبی ٍضٍز احط زض وِ اضظی

 ًیع ّوبى وِ قَز هی ایزبز لبچبق ثرف زض وبشة قغل اًسوی تٗساز فمٍ وِ اؾت حبلی زض ایي. قَز تَلیس افعایف ٍ اقتغبل

 . ثطز هی ثیي اظ ضا هَرَز زاذلی اقتغبل ٍ تَلیس ٍاضزُ وبالّبی ربیگعیٌی َطیك اظ

. آٍضز هی فطاّن ضا التهبزی ٍ هبلی هفبؾس ظهیٌِ ًیبظّب، افعایف ٍ ارتوبٖی ّبی اضظـ تغییط ثب ظزگی ههطف ٍ گطایی تزول

 لویت ثب لَوؽ وبالّبی ٍلتی. زّس هی تغییط ضا لیزاذ ههطف الگَی انَالً وبال لبچبق. اؾت وبال لبچبق پیبهسّبی اظ ّوِ ایي
                                                           

6
 . 17ادارٌ کل پژيَش ستاد مرکسی مبارزٌ با قاچاق کاال ي ارز، مىبع پیشیه، ص  - 
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 ثبالیی ذطیس لسضت وِ ربهِٗ ثبالی لكط ثطای ٍیػُ ثِ ههطف الگَی لصا ٍ یبثس هی افعایف آًْب ههطف قَز، هی وكَض ٍاضز اضظاى

 آى ًوبیكی ٍ یتجلیغ آحبض لبچبق، وبالی ٍضٍز هحى ثِ. یبثس هی گطایف ههطفی ٍ لَوؽ وبالّبی اظ اؾتفبزُ ؾَی ثِ زاضًس

 . زاضًس یىسیگط ثط هتمبثل احط لبچبق پسیسُ ٍ ربهِٗ ههطف الگَی چَى قَز هی ْبّط

 اظ لبچبق وبالّبی اوخط لحبِ ثسیي. ثبقس زاقتِ ووتطی ّعیٌِ ٍ ذُطپصیطی وِ گیطز هی نَضت هٌبَمی اظ ٖوستبً لبچبق

 انلی ّبی ضاُ اظ قسیستط، حفبْت ٖلت ثِ لبچبلچیبى ٍ قًَس هی ذبضد یب ٍاضز الٗجَض نٗت ّبی وَّؿتبى یب زضیبیی هطظّبی

 ٍ ثَقْط ثلَچؿتبى، ٍ ؾیؿتبى ّطهعگبى، اؾتبى هطظّبی ٖوستبً لبچبق وبالّبی ذطٍری ٍ ٍضٍزی هجبزی. وٌٌس ًوی اؾتفبزُ

 نٌٗتی -تزبضی آظاز هٌبَك لبچبق وبالی ٍضٍز ثطای زیگط هْن هجبزی. اؾت پبوؿتبى ٍ ٖطاق آشضثبیزبى، تطویِ، وكَضّبی هطظ

 .گیطز هی نَضت تط آؾبى زضیبیی هطظّبی ٍؾٗت زلیل ثِ ًیع آى ذطٍد ٍ اؾت آظاز آًْب ثِ وبال ٍضٍز وِ ثبقٌس هی

 

 اهذاف جرم انگاری:

 حمایت از تجارت و درآمذ دولت: -1

ی ای ضا وِ زٍلت ّب لبچبق وبال یب تزبضت ظیطظهیٌی ثِ ایي زلیل هصهَم قوطزُ هی قَز وِ ؾیبؾت ّبی التهبزی ٍ ثبظضگبً

ثطای احیبی هَلٗیت التهبزی وكَضقبى اٖوبل هی ًوبیٌس ثی احط یب ون احط هی وٌس. ثب ایي ًگطـ، لبچبق وبال اهىبى زاضز، تأحیط 

هرطثی زض رطیبى التهبز هلی ثط رب گصاضز ٍ هؿیط انالحی آى ضا هٌحطف ؾبظز. لبچبق وبال، تَاظى زض تطاظ ثبظضگبًی ذبضری 

ط ّن هی ظًس؛ اظ ایي ضٍ زٍلت ثب زض ًٓط گطفتي پبضاهتطّبیی ّوچَى: ؾپطزُ ؾبظی اضظی، زضآهسّبی اضظی ؾبالًِ، وكَض ضا ث

ثسّی ّبی ذبضری، ثؿتِ ّبیی اظ ؾیبؾت ّبی   ًیبظّبی ٍاضزاتی وكَض ٍ...، ثب اّساف ایزبز تَاظى زض تطاظ ثبظضگبًی ٍ پطزاذت

 حزن ٍ اضظـ نبزضات ٍ ٍاضزات وكَض هٗیي هی قَز. تزبضی ضا زض پیف هی گیطز وِ ثط هجٌبی آى، 

نبزضات ٍ ٍاضزات غیطلبًًَی )لبچبق(، اّساف یبز قسُ ضا غیطلبثل تحمك هی ًوبیس؛ زض حبلی وِ تزبضت لبًًَوٌس، اهىبى اٖوبل 

ٍ اظ ّسض ضٍی  ؾیبؾت ّبی ثبظضگبًی زض پیف گطفتِ قسُ ثِ هٌَٓض ثْجَز ؾبذتبض ٍ هَلٗیت التهبز هلی ضا ثِ ٍرَز هی آٍضز

هٌبثٕ اضظی وِ اظ َطیك لبچبق وبال اظ التهبز هلی ذبضد ٍ نطف ٍاضزات وبالّبیی هی قَز وِ قبیس ًیبظ ٍالٗی التهبز ثِ آًْب زض 

 حس نفط ثبقس، رلَگیطی هی وٌس. 

 

 حمایت از تولیذات داخلی:-2

ُ ای اؾت هرطة وِ نسهِ ی فطاٍاًی ثط پیىطُ ی پسیسُ ی لبچبق وبال هكىالت التهبزی ضا تكسیس هی وٌس؛ ظیطا لبچبق، پسیس

التهبز وكَض ٍاضز هی وٌس. لبچبق وبال ثِ وبّف تَلیسات نٌٗتی هٌزط هی قَز ٍ فطنت ّبی ؾطهبیِ گصاضی ضا ثطای ایزبز 

 اقتغبل هَلس ٍ هؤحط زض ضقس تَلیس ًبذبلم زاذلی اظ ثیي هی ثطز. 

ِ زلیل ؾَزآٍضی ثؿیبض ظیبز آى، هَرت هی گطزز وِ ؾطهبیِ گصاضی زض اهَض ضٍاد لبچبق وبال ٍ ؾطهبیِ گصاضی زض ایي ثرف، ث

تَلیسی ٍ اقتغبل ظا وبّف یبثس ٍ  تَلیسات هلی ٍ زاذلی وِ تَاى وبفی ثطای ضلبثت ثب تَلیسات هكبثِ ذبضری ضا ًساضًس، آؾیت 

 آى ٍاحسّبی تَلیسی هٌزط گطزز. ثجیٌٌس ٍ زض ثطذی هَالٕ ًیع ثِ ظیبى زّی، ٍضقىؿتگی ٍ زض ًْبیت تُٗیلی فٗبلیت 

پسیسُ ّبی لبچبق، آحبض هٌفی ثط ؾیبؾت ّبی ارطایی زٍلت ًیع زاضز؛ چطا وِ زٍلت ثطای ووه ثِ ضقس التهبزی ٍ نٌٗتی 

وكَض، غبلجبً ؾیبؾت ّبی حوبیت اظ نٌبیٕ زاذلی ثِ ٍیػُ نٌبیٕ ًَپب ضا زض پیف هی گیطز. وبالّبی هكبثِ ذبضری وِ ثِ 

اضز وكَض هی قًَس، ثِ ٖلت پطزاذت ًىطزى حمَق گوطوی ٍ ؾَز ثبظضگبًی، لیوتی پبییي تط اظ وبالّبی تَلیس نَضت لبچبق ٍ

زاذلی زاضًس. زض ًتیزِ ضلبثت ثطای نٌبیٕ زاذلی حتی زض ثبظاضّبی زاذلی زقَاض ٍ هكىل هی قَز ٍ هَرت ضوَز فٗبلیت ّبی 

 نٌٗتی هی گطزز. 

ًَى گصاض ضا هرتل ؾبذتِ ٍ ثِ ٌَٖاى تْسیسی ثطای تَلیسات زاذلی هحؿَة هی قَز وِ ثٌبثطایي لبچبق وبال، ؾیبؾت ّبی لب

 تَاى وبفی ثطای ضلبثت ثب تَلیسات هكبثِ ذبضری ضا ًساضًس. 
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 پاسذاری از اصول اخالقی و ارزشی: -3

اؾت. زض اغلت هَاضز آًچِ اظ هْن تطیي هًٗالت لبچبق، ٍضٍز وبالّبی غیطهزبظ ٍ هغبیط ثب انَل ٍ اضظـ ّبی حبون ثط ربهِٗ 

زض لبچبق ٍ ًَٔ وبالّبی لبچبق قسُ هْن اؾت، ؾَزآٍضی آى اؾت ٍ انَالً لبچبلچی تَرْی ثِ زیگط هٗیبضّب اظ رولِ ّن 

زلیل اؾت وِ وبالّبیی هغبیط ثب اضظـ ّب، ؾٌت ّب ٍ ذَاًی وبالی لبچبق ثب هجبًی اضظقی ٍ اٖتمبزی وكَض ًساضز؛ ثِ ّویي 

اٖتمبزات هطزم ثِ نَضت لبچبق ٍاضز وكَض هی قَز ٍ زض ثیي الكبض ربهِٗ ثِ ذهَل ًؿل رَاى ٍ فٗبل، تَظیٕ هی گطزز. زض 

ًِ نطفبً ایي هیبى ثطذی هحهَالت ثِ نَضت ؾبظهبى زّی قسُ ٍ رْت زاض ثب ّسف تْبرن ثِ اضظـ ّب ٍ هٗیبضّبی اذاللی ٍ 

ثِ زلیل ؾَزآٍضی ثِ زاذل وكَض، لبچبق هی قًَس. انَالً ثِ زلیل ًجَز ًٓبضت ثط وبالّبی لبچبق، یىی اظ ثْتطیي ضاّىبضّبی 

 ًفَش فطٌّگی ثِ زاذل وكَض لبچبق وبالؾت.

ذطٍد ؾیبؾت گصاض تمٌیٌی ثب تَرِ ثِ اّتوبهی وِ زض ذهَل حفّ اضظـ ّبی اذاللی ٍ اؾالهی زاقتِ اؾت، ٍضٍز ٍ 

وبالّبیی ضا وِ ثب هجبًی ٍ اضظـ ّبی اؾالهی ٍ هلی ایطاى زض تٗبضو هی ثبقس، هؤٌَ ٍ هزبظات ّبی ؾٌگیي تطی ثطای ایي 

لبًَى هزبظات اؾالهی زض ذهَل لبچبق هیعاث  561لجیل وبالّب زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت. زض ایي ذهَل هی تَاى ثِ هبزُ ی 

 ٌّگی لبچبق وبالؾت، اقبضُ ًوَز:فطٌّگی، وِ یىی اظ پیبهسّبی قَم فط

فطٌّگی اظ وكَض ّط چٌس ثِ ذبضد وطزى آى ًیٌزبهس، لبچبق هحؿَة ٍ  –ّط گًَِ السام ثِ ذبضد وطزى اهَال تبضیری » 

هطتىت ٖالٍُ ثط اؾتطزاز اهَال، ثِ حجؽ اظ یه تب ؾِ ؾبل ٍ پطزاذت رطیوِ هٗبزل زٍ ثطاثط لیوت اهَال هَئَ لبچبق هحىَم 

 « هی گطزز.

 

 نقش دولت و پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کاال:

یىی اظ ضاّجطزّبی همبثلِ ثب رطاین اؾتفبزُ اظ ًیطٍی پلیؽ زض پیكگیطی ٍيٗی اظ ثعّىبضی اؾت. قْطًٍساى حوبیت اظ ظًسگی 

یبثی زلیك ٍ ذهَنی ذَز ٍ اٍلَیت ّبی پیكگیطی اظ رطم ٍ هْبض آى ضا، ثیف اظ ٌٖبنط زیگط ًٓبم ٖسالت ویفطی هَضز اضظ

هَقىبفبًِ لطاض هی زٌّس ٍ اًتٓبض زاضًس. وبض پلیؽ زض رلَگیطی اظ رطم، ثرف ٖوسُ ای اظ اثٗبز هطتجٍ ثب زٍلت ٍ ربهِٗ ضا 

تكىیل هی زّس. پلیؽ ثبیس  ًیطٍی ٖوسُ اـ ضا زض رْت رلَگیطی اظ ٍلَٔ ثعُ ههطف ًوبیس؛ اهب هتأؾفبًِ اًسیكِ هجبضظُ 

 یىی اظ ذُطًبن تطیي ایسُ ّبؾت، ثِ ٌَٖاى ٍْیفِ انلی پلیؽ رب افتبزُ اؾت.  ؾطوَثگطاًِ ثِ هزطهبى وِ

زض ایطاى هَئَ پیكگیطی اظ رطم ثِ هٌٗبی ذبل تَؾٍ پلیؽ آى گًَِ وِ قبیؿتِ اؾت، ًْبزیٌِ ًكسُ اؾت.  اگط چِ زض 

طاوٌسُ گبّی الساهبت پیكگیطاًِ لَاًیي گبّی ثِ ٍْیفِ پیكگیطی تَؾٍ هطارٕ اًتٓبهی اقبضُ قسُ ٍ زض ٖول ًیع ثِ ََض پ

تَؾٍ ًیطٍی اًتٓبهی نَضت هی گیطز، اهب ایي اهط هْن ٍ يطٍضی ثِ تطتیجی ؾبظهبى یبفتِ ٍ گؿتطزُ زض ًیطٍی پلیؽ اًزبم 

 ًیبفتِ اؾت. 

بی آًچِ ثِ ٌَٖاى اؾبؾی تطیي ٍْیفِ ًیطٍی اًتٓبهی زض زضرِ اٍل هُطح اؾت، پیكگیطی اظ ٍلَٔ رطم  اؾت. پلیؽ ثب ایف

ًمف ؾٌتی ذَز وِ ّوبى حًَض فٗبل زض ربهِٗ ٍ وكف رطاین اؾت، ثِ ّسف پیكگیطی ٍيٗی ًیع تب حسی ووه هی وٌس. 

 (.224، 1388نطف حًَض پلیؽ زض ؾُح ارتوبٖی هَرت وبّف رطاین اؾت. )هیطذلیلی، 

 

 اهذاف پیشگیری پلیسی از جرم قاچاق: 

لبچبق ضا زض وكَض ثط ْٖسُ زاضز. ٍالٗیت آى اؾت وِ اظ لحبِ فیعیىی، هجبضظُ ًیطٍی اًتٓبهی روَْضی اؾالهی ٍْیفِ هجبضظُ ثب 

ثب لبچبق ثبیس ٌّگبم ٍضٍز ثِ هطظّبی غیطهزبظ وكَض نَضت گیطز. ٖوسُ لبچبق ّبی والى اظ هطظّبی آثی وكَض ٍ اظ هزبضی ٍ 

ٌگطگبّْبی غیطهزبظ ٍ ًیع حًَض هجبزی غیطهزبظ نَضت هی گیطز. گؿتطزگی ذٍ هطظی زض حبقیِ رٌَة ٍ ٍرَز ذَضّب ٍ ل

 ًساقتي ًیطٍّبی اًتٓبهی زض ًمُِ نفط هطظی، هبًٕ رلَگیطی اظ ٍضٍز وبالّبی ذبضری ثِ نَضت لبچبق زض ؾُح والى اؾت. 

ثسیي تطتیت، ًیطٍّبی اًتٓبهی ًبچبض تالـ ذَز ضا نطف ثطذَضز ثب هؿبفطاى ٍ گطٍّْبی هی وٌس وِ وبالّبی لبچبق ضا ثِ 

 ذلی وكَض حول هی وٌٌس. اؾتبًْبی زا
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ًمف لَُ لًبئیِ ٍ هحبون ضؾیسگی وٌٌسُ ثِ رطاین لبچبق اّویت ثِ ؾعایی زاضز. زض حمیمت، توبهی تالقْب ٍ فٗبلیت ّبی 

ٍاحسّبی وكف ٍ ازاضات ٍنَل زضآهسّبی زٍلت زض وكف وبالی لبچبق ٍ تكىیل پطًٍسُ ٍ الساهبت لبًًَی الظم ٖلیِ 

هی ًكیٌس وِ هحبون شیطثٍ ًیع، ّوؿَ ٍ ّوبٌّگ ثب تفىط ولی ًٓبم، لعٍم هجبضظُ ثب پسیسُ لبچبق ضا لبچبلچیبى ٌّگبهی ثِ حوط 

التًب هی « لبًَى اهَض گوطوی»  29رسی ثگیطًس. پیچیسگی ّبی فٌی ٍ ٖلوی پطًٍسُ ّبی لبچبق، ذهَنبً لبچبق هَئَ هبزُ 

نالحیت ّبی ترههی الظم ضا زاقتِ ثبقٌس ٍ تب حس اهىبى اظ  وٌس وِ لًبت ضؾیسگی وٌٌسُ ثِ ایي گًَِ پطًٍسُ ّب تَاًبیی ٍ

اثعاضّبی لبًًَی هَرَز ذهَنبً رلت ًٓط وبضقٌبؾبى ضؾوی زض اهَض گوطوی ٍ لبچبق ) وِ ثِ هَرت حفّ ثِ هَلٕ حمَق 

 زٍلت ٍ هطزم هی قَز( اؾتفبزُ وٌٌس. 

غیطيطٍضی لبئل قسُ اًس، لبچبلچیبى ثب رؿبضت ثیكتطی تزطثِ ًكبى زازُ اؾت ٌّگبهی وِ زازگبّْب زض نسٍض ضأی اضفبق ّبیی 

ثِ اضتىبة ثعُ لبچبق هجبزضت وطزُ اًس ثطٖىؽ، ثطذَضز رسی ٍ لبًًَی زازگبّْب ثب لبچبلچیبى هَرت زلگطهی يبثُبى ٍ 

 هأهَضاى ٍنَل ٖبیسات زٍلت قسُ اؾت.

ثب آى اؾت. زض ٍالٕ، ًٓبضت ٍ همبثلِ اًتٓبهی ثب افعایف همبثلِ اًتٓبهی یىی زیگط اظ حلمِ ّبی رلَگیطی اظ لبچبق وبال ٍ همبثلِ 

زازى ذُطّبی فٗبلیت غیطلبًًَی لبچبق ًمف هؤحطی زض ّسایت فٗبلیت ّبی تزبضی ثِ هزبضی ضؾوی ٍ لبًًَی زاضز. ثطٖىؽ، 

س تأویس وطز وِ اگط همبثلِ ٍ ًٓبضت اًتٓبهی يٗیف ثبقس، ثب وبّف یبفتي ذُطّب، لبچبق تكسیس ذَاّس قس. زض ایي ثبضُ ثبی

تَرِ ثِ ْطفیت ّب ٍ اهىبًبت ًیطٍی اًتٓبهی ثط اًزبم زازى وبضآهس هأهَضیتف الظم ٍ يطٍضی اؾت. تحویل تىبلیف هبالیُبق ثِ 

ایي ًیطٍ ًتیزِ ای رع وبّف التساض ًیطٍی اًتٓبهی ٍ ایزبز رؿبضت زض َٖاهل لبچبق ًرَاّس زاقت. اظ ایي ظاٍیِ، ثِ ربی 

اًتٓبهی ثب َٖاهل ذطزُ ای زض لبچبق وِ ثیكتط اظ الكبض آؾیت پصیط ربهِٗ اًس، ثْتط اؾت ثطذَضز ثب هَاضز زضگیط وطزى ًیطٍی 

 (.164، 1387والى زض هجبزی انلی ضا زؾتَض وبض ًیطٍی اًتٓبهی لطاض زاز ٍ ایي ًیطٍ ضا ثِ اهىبًبت پیكطفتِ هزْع وطز. ) ؾیف، 

 

 تأثیر پلیس در پیشگیری از قاچاق در گمرک:

ّسف پلیؽ ًجبیس تٌْب وكف لبچبق ثبقس، ثلىِ ثبیس اظ َطیك تهَیط ؾبظهبًْبی والى ٍ قٌبؾبیی الیِ ّبی پٌْبى لبچبق اظ ثطٍظ 

ایي هًٗل پیكگیطی وٌس. یىی اظ الَیتْبی تْسیسات زض حَظُ اهٌیت ارتوبٖی، تْسیسات التهبزی اؾت؛ ؾتبز التهبزی ٍ ثْطُ 

تفبزُ اظ زضآهسّبی ًبهكطٍٔ آى هٌزط قس. تب زض ثطذی اظ هٌبَك وكَض وِ لبچبق ثیكتط گیطی ثطذی اظ افطاز اظ لبچبق ٍ اؾ

 هكبّسُ هی قَز، الگَی ظًسگی تغییط وٌس ّوبًٌس قْطّبی هطظی.

پلیؽ ثبیس وبضی وٌس وِ لبچبق ًِ تٌْب ثطای لبچبلچی ؾَز ًساقتِ ثبقس، ثلىِ ثطای لبچبلچیبى ًیع ّوطاُ ثب ذُط ثبقس؛ ٍ هجبضظُ 

بق ثبیس زض توبهی ٖطنِ ّب ثبقس ٍ آهبد حوالت آًی ًیع ثب ضٍقْبی هرتلف اًزبم قَز. تَرِ ثِ الیِ ّبی پٌْبى لبچبق لبچ

اهطی يطٍضی اؾت، ثب ثی تَرْی ثِ ایي اهط ًوی تَاًین زض اهط پیكگیطی هَفك قَم ٍ زض همبثلِ ًیع هزجَض ثِ پطزاذت ّعیٌِ 

لساهبت اَالٖبتی ٍ ثب پكتَاًِ ٖلوی ٍ هُبلٗبتی ٖویك، پسیسُ ّبی التهبزی ضا ثِ الیِ ّبی ظیبزی هی قَین؛ ثٌبثطایي اظ َطیك ا

 ّبی هرتلف قىبفتِ ٍ ثطضؾی وٌین.

تمسم ثِ ضٍقْبی اَالٖبتی ٍ الساهبت َّقوٌساًِ یىی اظ الساهبت ًیطٍی اًتٓبهی زض ثطذَضز ثب لبچبق اؾت؛ ثٌبثطایي ثبیس 

تی قًَس تب ثِ پیكگیطی اظ ثطٍظ لبچبق ثیبًزبهس، ّسف پلیؽ ًجبیس نطفبً وكف لبچبق ثبًسّبی قٌبؾبیی قسُ، هٌْسؾی اَالٖب

ثبقس، ثلىِ ایي ًیطٍ ثب قٌبؾبیی الیِ ّبی پٌْبًی لبچبق هَفك ثِ پیكگیطی قَز ٍ تأویس ثط ثطذَضز پلیؽ ثب زاًِ زضقتْب ٍ 

لَی زض هَضز گطزاًٌسگبى انلی لبچبق هٌزط هی قَز اًزبم الساهبت اَالٖبتی ٖویك ٍ گؿتطزُ ٍ تكىیل پطًٍسُ ّب ثب هؿتٌسات 

 تب پطًٍسُ ّبی آًبى ثِ زلیل ًجَز زالیل هحىوِ پؿٌس ثطگكت ًرَضز ٍ ایي افطاز زض چٌگبل لبًَى گطفتبض قًَس. 

 

 رویکردهای پلیسی پیشگیری از جرم:

ِ اظ هیعاى وبضآیی ًٓبم ٖسالت ویفطی زض ًتبیذ حبنل اظ تحمیمبت هطثٌَ ثِ ثبظزاضًسگی هزبظات ّب ٍ اضظیبثی ّبی نَضت گطفت

وٌتطل هیعاى رطم ٍ پیكگیطی اظ آى، هٌزط ثِ قىل گیطی ضٍیىطز رسیسی ثٌبم ضٍیىطز چٌس ًْبزی ثِ پیكگیطی اظ رطم قسُ 
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اؾت. زض ایي ضٍیىطز، پیكگیطی هؤحط اظ رطم ظهبًی نَضت هی گیطز وِ توبهی وٌكگطاى غیطضؾوی ٍ ضؾوی زذیل زض ظهیٌۀ 

 ی ثِ تٗبهل ثب یىسیگط زؾت یبثٌس. پیكگیط

پیكگیطی پلیؿی ثط لبثلیت ّبی ًیطٍی پلیؽ زض تحمك اّساف پیكگیطی اظ رطم هجتٌی اؾت ثِ  ٖجبضت زیگط هجٌبی پیكگیطی 

پلیؽ، اذتیبضات ٍ تَاًبیی ّبی ًیطٍی پلیؽ زض پیكگیطی اظ رطم زض ربهِٗ اؾت. پلیؽ یىی اظ ارعای ًٓبم ٖسالت ویفطی 

 (.22-24، 1389پیكگیطی اظ رطم، اهىبى هساذلِ ویفطی ٍ غیطویفطی ضا زاضز. ) افطاؾیبثی ٍ ًَضٍظی،  اؾت وِ زض

ًیطٍی پلیؽ ثِ لحبِ زاقتي اذتیبضات ٍ اثعاض ٍیػُ هی تَاًس، ًمف ثؿعایی زض وبّف ًطخ رطاین ذَاُ پیف اظ ٍلَٔ رطٍم ٍ 

َالً وبهالً هجتٌی ثط زٍ قیَُ اؾت ) یٌٗی پیكگیطی ویفطی: ذَاُ پؽ اظ آى زاقتِ ثبقس. اظ آًزب وِ پیكگیطی اظ رطم ان

پیكگیطی ثط ًٓبم ٖسالت ویفطی ٍ پیكگیطی غیطویفطی: پیكگیطی اظ رطم ذبضد اظ ًٓبم ٖسالت ویفطی( ثطضؾی هجبًی 

 پیكگیطی پلیؽ هؿتلعم تجییي ایي هُلت اؾت وِ ایي پیكگیطی چگًَِ ٍ تب چِ هیعاى هی تَاًس ثط رْت تحمك اّساف

پیكگیطی ویفطی ٍ غیطویفطی هؤحط ثبقس اظ ایي ضٍ، پیكگیطی پلیؽ، هزوَِٖ تساثیط ٍ الساهبت وٌكی ٍ ٍاوٌكی ًیطٍی پلیؽ 

اؾت وِ ثب حوبیت اظ افطاز زض هٗطو ذُط، افعایف آگبّی ٖوَهی، ًٓبضت ثط اهبوي، افعایف ّعیٌِ ّبی اضتىبة رطم ٍ هساذلِ 

 (.45، 1387طم زض ربهِٗ اؾت. ) هحوس ًؿل، ٍلَٔ رطم، زضنسز پیكگیطی اظ اضتىبة ر

زض هساذلِ ویفطی، پلیؽ ثب ؾطٖت ٍ لسضت زض فطایٌس تٗمیت ٍ زؾتگیطی، وِ ذَز یىی اظ َٖاهل ثبظزاضًسُ ًؿجت ثِ اضتىبة 

ثطزى  هزسز ثعُ اؾت. فٗبلیت پیكگیطاًِ ذَز ضا اًزبم هی زّس. ذجط ثبظزاضًسُ ٍ اضٖبثی هساذلِ ویفطی پلیؽ اظ ؾَیی ٍ ثبال

احتوبل زؾتگیطی ٍ افعایف ضیؿه اضتىبة رطم، لهس توبیل هزطهبى احتوبلی ثطای اضتىبة ثعُ ضا وبّف هی زّس. ٍ زض 

پیكگیطی غیطویفطی ًیع پلیؽ اظ َطیك هساذلِ ٍ َطاحی ثطًبهِ ّبی پیكگیطاًِ اظ َطیك ًٓبضت ثط هزطهبى ؾبثمِ زاض، 

زٍضثیي هساض ثؿتِ زض هٗبثط ٖوَهی ٍ رطم ًیع ٍ ثؿیبضی زیگط اظ ثطًبهِ ّبی  گكتْبی ذیبثبًی، ًٓبضت ثط هٌبَك رطم ظا، ًهت

 پیكگیطاًِ، پیف اظ اضتىبة رطم، آى ضا ثِ وٌتطل ذَز زض هی آٍضز. 

اهطٍظُ ًیطٍی پلیؽ زض وكَضّبی پیكطفتِ، زٍضُ التساضگطایی ذَز ضا پكت ؾط  ًْبز، ٍ ٍاضز زٍضُ ربهِٗ گطایی قسُ اؾت. زض 

لیؽ زض رْت ثطلطاضی یه ضاثُِ ًعزیه ثب افطاز ربهِٗ گبم ثط هی زاضز. ثٌبثطایي، ًیطٍی پلیؽ تٗبهل ًعزیىی ثب ایي زٍضُ، پ

افطاز ربهِٗ زاضز. ثِ آهَظـ ٍ آگبُ ؾبظی آًْب هی پطزاظز ٍ رْت آضاهف زض ربهِٗ پلیؽ ثبیس ّوَاضُ زض زؾتطؼ هطزم ثبقس، 

هؿبئل التهبزی، ثَزرِ، ثطًبهِ ضیعی زض رْت هؿبئل التهبزی ٍ قفبف ؾبظی  پلیؽ هی تَاًس ثب آگبّی اظ ٍالٗیتْبی ربهِٗ،

 السام ثِ ثطًبهِ ضیعی رْت پیكگیطی اظ رطم وٌس. 

 

 رویکردهای پیشگیری پلیسی در خصوص قاچاق کاال: 

 ضاّجطز هی قَز: 4ضٍیىطز وبّف ثبظاض رطم قبهل 

تطیي رصاثیت ضا ثطای ثعّىبضاى زاضًس، ربهِٗ ضا لبزض ثِ اًتربة قٌبؾبیی هحهَالتی وِ ثیك –) الف( قٌبؾبیی هحهَالت زا٘ 

زضثبضُ ذطیس وبالی اهي هی ؾبظز. ّوچٌیي زاًؿتي ایٌىِ چِ هحهَالتی زا٘ اؾت، پلیؽ ضا لبزض ثِ قٌبؾبیی ثبظاضّبی ذطیس ٍ 

طٍـ اهَال زض یه ثبظاض هی وٌٌس، فطٍـ آًْب، هَلٗیت ثبلمَُ ثبظاضّبی هصوَض ٍ اهبضاتی زض هَضز ایٌىِ چِ وؿبًی ثِ ذطیس ٍ ف

 ذَاّس وطز. 

) ة( ؾرت وطزى ّسف: ون اضظـ تط وطزى یه هحهَل ٍ آؾبى تط وطزى زؾتیبثی ثِ آى، هَرت وبّف هُلَثیت هحهَل 

ذَاّس قس. ؾرت تط وطزى ّسف هی تَاًس ضاّجطزّبیی هبًٌس ضاّجطزّبی ظیط ضا قبهل قَز: ًكبًِ گصاضی اهَال تَؾٍ وبضذبًِ 

 َطاحی هحهَالت ثب ٍیػگی ّبی ذبل اهٌیتی اؾتفبزُ اظ ّكساض زٌّسُ ّب. –ّب 

)د( هجبضظُ ثب ذطیس ٍ فطٍـ اهَال لبچبق: ضاّجطزّبیی هبًٌس لبٖسُ هٌس وطزى ٍ نسٍض هزَظ ثطای ذطیس ٍ فطٍـ تهَیت 

 همطضات هطتجٍ ثب ذطیس ٍ فطٍـ

 (.113-114، 1387)ز( ثطًبهِ ّبی آهَظـ ٖوَهی ) هحوس ًؿل، 
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 تیجه گیری:ن

اثٗبز هٌفی لبچبق وبال ضا هی تَاى اظ ظٍایبی هتفبٍتی ثطضؾی وطز. لبچبق وبال اظ ثٗس ؾیبؾی ًمُِ ای هٌفی زض وكَضّب تلمی هی 

قَز؛ لبچبق وبال اظ ثٗس ارتوبٖی ثبٖج ثطّن ذَضزى تٗبزل ارتوبٖی ٍ زضآهسی زض هیبى الكبض ربهِٗ هی قَز ٍ هَرس َجمِ 

حبل، هٌفَض زض ربهِٗ اؾت؛ لبچبق وبال اظ ثٗس التهبزی ًیع يطثبت هْلىی ثِ التهبز ربهِٗ ٍاضز هی  ای حطٍتوٌس ٍ زض ٖیي

آٍضز، لبچبق وبال غیطهؿتمین زض ؾطهبیِ گصاضی هلی وكَض تأحیط هٌفی زاضز. ثب ٍضٍز وبالّبی لبچبق ) ثب لیوت پبییي( تَلیس هلی 

بّف هی یبثس ٍ ثِ زًجبل آى ؾَزآٍضی ٍ زض ًْبیت ؾطهبیِ گصاضی زض يطثِ هی ذَضز ٍ تمبيب ثطای هحهَالت تَلیس زاذل و

 ثرف تَلیس زاذلی وبّف هی یبثس.

وبّف ؾطهبیِ گصاضی ًیع ثبٖج وبّف اقتغبل هی قَز ٍ هیعاى ثیىبضی ضا افعایف ذَاّس زاز. ثب افعایف ثیىبضی، ثحطاى ّبی 

 ت اهٌیت هلی ثِ ذُط هی افتس. ارتوبٖی ٍ تجٗبت ًبقی اظ آى ًیع افعایف هی یبثس ٍ زض ًْبی

یىی اظ اثٗبز ثؿیبض هْن لبچبق وبال تأحیط هٌفی آى زض اهٌیت هلی اؾت، لبچبق وبال ثِ َطیك هؿتمین ٍ غیطهؿتمین اهٌیت هلی 

وكَضّب ضا تْسیس هی وٌس. لبچبلچیبى ثطای فٗبلیت ّبی پٌْبًی ذَز هزطای ثؿیبض ذَثی ثطای ضذٌِ ثِ التهبز، فطٌّگ، 

 ٍ... ربهِٗ زاضًس. ثْساقت 

لبچبق وبال یىی اظ ثْتطیي ضاُ ّبی ٍضٍز اثعاضّبی تْبرن فطٌّگی ثِ زاذل وكَض اؾت. زقوٌبى وكَض ثب ّسف يطثِ ثِ فطٌّگ 

 ٍ اظ َطیك لبچبق غیطلبًًَی وبال ثِ زاذل وكَض ثِ ٍضٍز اًَأ ٍ الؿبم اثعاضّبی تْبرن فطٌّگی ثِ وكَض السام هی ًوبیٌس.

 ؿل رَاى ربهِٗ آهبد ایي تالقْب لطاض هی گیطز ٍ آًبى ثِ اضظـ ّب ٍ آزاة ٍ ؾٌي ٍ هصّت ووتط ضٍی هی آٍضًس. ثسیي تطتیت، ً

پلیؽ ثِ ٌَٖاى ٖبهلی وِ زض ربهِٗ ًمف ایزبز اهٌیت ٍ حفّ آى ضا زاضز، هی تَاًس زض اهط پیكگیطی هؤحط ثبقس، پیكگیطی 

ٍحكت ًىٌس، ظیطا یىی اظ هجبًی پیكگیطی هسضى ٖسم ایزبز ضٖت ٍ  پلیؽ ثبیس ثِ ًحَی ثبقس وِ زض ربهِٗ ایزبز ضٖت ٍ

ٍحكت هی ثبقس اظ َطف زیگط ثبیس گفت وِ پلیؽ زض اهط گوطن رعء هَاضزی اؾت وِ ثِ تبظگی تٗطیف قسُ ٍ زض لبًَى ثطای 

ٌسُ ًمف پلیؽ هی هی تَاى گفت ایي يَاثٍ ٍ انَل ایزبز وٌ ایي ًمف حؿبؼ، يَاثٍ ٍ انَلی زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت وِ 

 ثبقس، یىی اظ ٍْبیف پلیؽ وِ زض لبًَى گصاضی ّبی اذیط لحبِ قسُ اؾت، پیكگیطی هی ثبقس. 

پیكگیطی اظ رطم تَؾٍ پلیؽ ههبزیك هرتلفی هی تَاًس، زاقتِ ثبقس وِ یىی اظ هَاضز آى هی تَاًس اهط گوطن ثبقس وِ پلیؽ 

نبزضات ٍ ٍاضزات وٌتطل زاقتِ ٍ اظ اهط لبچبق پیكگیطی وٌس. الجتِ ثبیس  ایزبز ثطذی يَاثٍ ٍ اضائِ ضاّىبضّبیی هی تَاًس زض

 گفت هْوتطیي ٖبهل زض اهط پیكگیطی، ایزبز آئیي ًبهِ ٍ يَاثُی اؾت وِ اظ َطف لبًَى گصاض هكرم هی قَز. 

ى آى ضؾیسُ ثبقس وِ ثِ ًٓط هی ضؾس اوٌَى، پؽ اظ ؾپطی قسى ؾبلْبی تزطثِ ٍ َطح ازثیبت ٖلوی ٍ الساهبت پیكگیطاًِ، ظهب

 زض وكَض َطحی هلی ثطای ثطًبهِ ضیعی زض رْت پیكگیطی اظ رطم تسٍیي ٍ ثِ هطحلۀ ارطا زضآیس. 

ًرؿتیي گبم قٌبؾبیی ٍيٗیت هَرَز ٍ ثؿتطّبیی اؾت وِ تمَیت یب تًٗیف آى اظ الظهِ ّبی ثٌیبزیي ارطای ثطًبهِ ّبی 

ی وِ اَالٖبت هطثٌَ ثِ اًَأ رطاین اضتىبثی ضا هكرم وٌس ٍ هیعاى ًطخ پلیؿی اؾت. هخالً ٍرَز ًٓبم ربهٕ ٍ یىپبضچِ آهبض

ؾیبُ لبچبق ضا ثِ حسالل هوىي ثطؾبًس. یىی اظ ثؿتطّبیی اؾت وِ ثطای َطاحی ّط ًَٔ ثطًبهِ پیكگیطاًِ، يطٍضتی اًىبضًبپصیط 

 زاضز. 

یبؾتْبی ارطایی زض پیكگیطی، ٖطيِ وبالی ؾیبؾتْبی تمیٌٌی ٍ لًبیی زض پیكگیطی اظ لبچبق وبال ٍ اضظ زض ؾُح ٖطيِ، ؾ

لبچبق اظ لجیل فٌبٍضی ّبی ًَیي، وسیٌگ، َّلَگطام، ثْجَز ویفیت، همطضات ؾیبؾتْبی ثبًه هطوعی ٍ ّوچٌیي ثطضؾی ّبی 

ًبضؾبیی ٍ ذالء ّبی لبًًَی هَرَز زض ثطذَضز ثب ٖطيِ وبال ٍ اضظ لبچبق اظ زیگط هحَضّبی پیكگیطی تَؾٍ پلیؽ هی ثبقس. 

 السام لبچبلچی اظ هزبضی ٍ هجبزی ضؾوی هی ثبقس.  –رلفبت زض گوطوبت ثِ زلیل ذالء ّبی لبًًَی ٍ رٗل اؾٌبز ت

رْت پیكگیطی اظ ثطٍظ لبچبق تَؾٍ پلیؽ، تَرِ ثِ الیِ ّبی پٌْبى ٍ ربیگعیي ؾبهبًِ ربهٕ الىتطًٍیىی ربی ًیطٍی اًؿبًی ٍ 

بًىی ضا وِ زض ؾیبؾتْبی والى التهبزی هؤحط اظ هْوتطیي اٍلَیت ّبی آى ؾبهبى زازى گوطن، ًٓبم تطاًعیتی ٍ ًٓبم پَلی ث

 اؾت. 
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ولیِ ثطًبهِ ّبی پلیؽ ثبیس زض ضاؾتبی قٗبضّب ٍ اضظـ ّبی ؾبظهبًی پلیؽ ) ًٓیط پلیؽ ربهِٗ هحَض( ٍ ضٍیىطزّبی ًَیي 

ثبقس. ترُی اظ ایي اضظقْب ٍ  پیكگیطی اظ رطم )ًٓیط هؿئلِ هحَضی، پلیؽ گطی تطهیوی، ذهَنی ؾبظی پیكگیطی ٍ ...(

 ضٍیىطزّبی ؾبظهبًی هٌزط ثِ زٍض قسى پلیؽ اظ اّساف پیكگیطاُ ٍ ذُط گؿتطـ هساذلِ ّبی ؾطوَثگطاًِ ذَاّس قس. 

َطاحی ثطًبهِ ّبی پیكگیطاًِ ثبیس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی تحمیك ٖلوی ٍ هٌبؾت نَضت گیطز، َطاح ثطًبهِ )چِ ثطًبهِ ّبیی وِ 

وع ٍ زض ؾُح هلی ارطا هی قَز ٍ چِ ثطًبهِ ّبی ٖولی( ثبیس زض تَریِ هجبًی ًٓطی، ثب زاللت ثط ازثیبت ٖلوی ثِ نَضت هتوط

تحمیك، ایي اَویٌبى ضا حبنل وٌس وِ اًزبم ایي ثطًبهِ، هؤحطتطیي ٍ ون ّعیٌِ تطیي ضٍـ وٌتطل رطم ذبل اؾت. ضٍـ 

یف ثیٌی قَز، یٌٗی ثب ارطای َطحْبی پلیؽ، هیعاى لَت یب ًمم َطح اضظیبثی ثطًبهِ ّبی پیكگیطاًِ پلیؽ ثبیس زضٍى ثطًبهِ پ

 ّب هَضز اضظیبثی لطاض گیطز ٍ ًؿجت ثِ تساٍم یب پبیبى ثركیسى ثِ آى تهوین گیطی قَز. 
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