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 چکیده 

  گرفته  قرار کشوری سیاستگذاران و محققین توجه کانون در اخیر سالهای در که است پدیده هایی جمله مشروبات الکلی از قاچاق 

 در امروزه که آنچه. است شده مختلفی های تجربه به منجر خصوص این در مختلف سیاستگذاری های همچنین و تحقیقات. است

 بسیار انسانی و مالی های هزینه صرف و پدیده این با شدید مبارزه علیرغم که است آن از حاکی گردد می مشاهده ایران جامعه

در  آمده دست به نتایج .باشد می نوین راهکارهای اخذ و مطالعه نیازمند که کند می خودنمایی جامعه در شوم پدیده این هنوز زیاد

 مشروبات الکلی قاچاق  با پیشگیری و مبارزه در متنوعی سازوکارهای دارای حاضر حال در پلیس که می دهد نشان پژوهش این

 قاچاقبا   مبارزه و پیشگیری منظور به پلیسی سازوکارهای بررسیی راستا در تحلیلی -روش توصیفی با حاضر مقاله .است

 قاچاق با مبارزه در پلیس راهکارهای در این مقاله ضمن بررسی همچنین  و است پرداختهاردبیل  استان مرزهایدر الکلی مشروبات

 بررسی نماییم.   را پیشگیرانه مداخالت ارتقای برای پلیس به راهبردهای الکلی مشروبات
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 بیان مسئله  مقدمه و

 محرمات، در قالب ارزنده های بهداشتی دستورات ها، بیماری از پیشگیری و انسان تندرستی و  سالمت حفظ برای کریم قرآن

 قرآن در علیم خداوند. انسان می باشد روحی و جسمی کننده سالمت تعیین توصیه ها این رعایت که نموده اند بیان مستحبات

  مستقیم  طور به اجتماعی یک معضل عنوان به الکلی مشروبات به گرایش. داشته است برحذر  شراب مصرف از را انسان چندبار کریم

ارتباط  اجتماعی و فردی زندگی بر اثرگذاری ضمن مشروبات الکلی و اعتیاد .های اجتماعی ارتباط دارد پدیده و مسایل سایر با

 افزایش .می کند ایجاد جامعه در را باطلی دور و پذیرفته تاثیر نیز آنهااز  اجتماعی، آسیبهای ایجاد و خانواده ها گروهها، اجتماعی،

 آنها گسترش عمیقی بر تاثیر و می کند فراهم انحرافات نوع این به گرایش را برای مساعدتری زمینه خود اجتماعی مفاسد و آسیبها

 عاملی دیگر سوی از و است و فرهنگی اجتماعی فردی،شرایط  محصول خود مصرف مشروبات الکلی به گرایش توصیف، این با. دارد

 بــاالی شــیوع از حــاکی شــواهدی ایــران (. در33: 1384است )بهرامی،  دیگر اجتماعی آسیب های شکل گیری برای

 – روانی پیامدهایو  ایران اسالمی این آمار در به توجه با لذا .دارد وجود و دانشجویان جوانــان میــان در الکــل مصــرف

 فرایند در نیروهـای تحصیلکرده نقـش تـأثیر و نظرگـرفتن در بـا و ایـران جـوان جمعیتـی سـاختار بـه توجـه بـا آن و اجتمـاعی

(، مبارزه و پیشگیری از قاچاق 25: 1386کـارایی افراد )سراج زاده،  و بـازدهی در سـالمت اهمیت و جامعه هر توسعه و پیشرفت

شود که عبارتند از: قاچاق  یم میتقس یمختلف یقاچاق به فراخور موضوع آن به دسته هار می رسد. ظنه ات الکلی ضروری  بمشروب

قرار  پژوهش نیموضوع ال متعدد به عل ریکه مورد اخ یمواد مخدر، قاچاق کاال، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکل

 یتلفمخ یها هیو با رو دهیرا به خود د یتا به حال دوران مختلف یاز آغاز قانونگذار یکلگرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات ال

 نیقضات و وکال در ا یموجب سردرگم یآراء محاکم شده است و به نوع  انیم یادیمسئله سبب تعارضات ز نیمواجه گشته که ا

 تنها دور چندان نه ای گذشته (. در1: 1389)زررخ،  ستعادالنه دان یدادرس کیبر سر راه  یتوان آن را مانع یمورد شده است و م

به  جرم وقوع از پس چه و پیشگیری مرحله در چه مجرمانه وقایع کلیة فصل حل و و امنیت تأمین مسئول کیفری، عدالت نظام

 بیشتر  پلیس اقدامات حیطه، این در. شد می اصلی تأمین دو محور طریق از کیفری، عدالت نظام از عمومی انتظار. آمد می حساب

: 1384بود )مقیمی و همکاران،  پلیسی امور سنتی اشکال برگیرنده در و معطوف جرم وقوع از یعنی پس« پلیس» و« قانون» به

پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که 1369/ 27/4قانون نیروی انتظامی مصوب  4ماده  8بند  (.34

س به منظور پیشگیری از وقوع جرم  به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل وظایف متنوعی برای پلی

 تمام در که است انتظامی -امنیتی سازمان لذا پلیس و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناك و جرم زا به وجود آمده است.

 ارتباط در شهروندان با که است کیفری عدالت نماینده اولین بیشتر و دارد عهده بر را جرایم از پیشگیری  وظیفه جمله از کشورها

 اهمیت  واجد شهری امنیت نظام از اشتباه یا صحیح تلقی طرز گیری شکل در مردم با پلیس برخورد نوع دلیل همین به. باشد می

 پلیس وظایف مقام نمایند. در می جرایم از پیشگیری هستندکه ای ورزیده و دیده آموزش افراد پلیس اعضای است. سیاسی

 به باید است. بنظر می رسد پلیس مؤثر جرایم از پیشگیری در مستقیم غیر یا مستقیم طور به که دهد می انجام را زیر اقدامات

 می  مشخص زمان طول در پیشگیری نتایج اگرچه باشد، داشته بیشتری  توجه زیربنایی پیشگیرانه های اقدام به جزئی کارهای جای
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 و مبارزه دنبال پاسخگویی به این سئوال است که سازوکارهایبنابراین تحقیق فعلی به  (.34: 1384شود )مقیمی و همکاران، 

 در مرزهای استان اردبیل چه می باشد؟ الکلی مشروبات قاچاق با پیشگیری

پلیس در مبارزه و پیشگیری از قاچاق درهمین راستا فرضیه ای که در پاسخ به این سوال پردازش می شود این خواهد بود 

 پیشگیری  .لذا در مقاله حاظر برآنیم به سازوکارهایای مختلف کیفری و غیرکیفری متنوع می باشدمشروبات الکلی دارای سازوکاره

 بپردازیم. اردبیل استان مرزهای در الکلی مشروبات قاچاق ازمبارزه  و

 ازجمله : ;سی ها نشان می دهد پیرامون موضوع مزبور تحقیقاتی صورت پذیرفته است برر

که انتخاب  دندیرس جهینت نیاز جرم« به ا یریشگیپ  یوضع یو راهبرد سی( در مقاله خود »پل1389و همکاران ) یمیمق

راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، جملگی به شناخت عمیق ماهیت 

 .دمعضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دار

م قبل و بعد از انقالب جر نیا  یخیتار ریسی به بررسی به جرم قاچاق مشروبات الکل ینگاه( در پژوهشی با عنوان 1389زررخ )

جرم  نیبه ا یدگیمقام صالح در رس زیو ن ینداشتن مشروبات الکل ایداشتن  تیمال رامونیراستا مباحث پ  نیپرداخته و در ا یاسالم

 ن یتر حیمباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صح  نیاز ا کیموافقان و مخالفان نظرات موجود در هر  لیرا مد نظر قرار داده و دال

 مورد امعان نظر قرار گرفته است. زیمورد ن نیاراده قانونگذار در ا نیموجود و آخر هیاقوال، رو

 جرم« بیان می کند نتیجه از پیشگیری در و نوین سنتی پلیس الگوهای عنوان» اثربخشی با ای مقاله در( 1388) بهربر و وروایی

 الگوهای مورد اثربخشی در دارد. اما وجود جرم از پیشگیری در پلیس سنتی الگوهای بر اثربخشی مبنی ضعیفی ادله که گیرند می

  به  منوط قطعی گیری نتیجه اما هستند، الگوها این اثربخشی موجود بیانگر ادله گرچه جرم از پیشگیری در پلیسی امور نوین

 است.  بیشتر تحقیقات انجام زمان و گذشت

جرایم« می  وقوع خیز درکنترل جرم نقاط در پلیس پیشگیرانه های گشت نقش ( در مقاله خود »بررسی1388جاوید و همکاران )

 گشت GISو  GPS، بندی گروه هدفمند، های بازرسی و مانند ایست جایگزین، و مدرن راهکارهای از استفاده با نویسند که پلیس

 داشته خیز جرم نقاط در جرایم وقوع از پیشگیری در مؤثری عملکرد تواند می های نیروها، فناوری از استفاده شده، هدایت های

 باشد.

 اهمیت و ضرورت اجرای این تحقیق از ابعاد مختلف قابل بحث می باشد که در ادامه به چند جنبه اصلی آن پرداخته شده است:

 در انسانی سرمایه شک بی. است مادی و طبیعی سرمایه از تر مهم انسانی سرمایه توسعه و حفظ توسعه، درحال جوامع در -

 را  آن جرم و بزهکاری پدیده که گردد می جوامع سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اخالقی، توسعه و رشد موجب و حفظ شرایطی

 خود کالن های برنامه در باید ها دولت که اقداماتی ترین مهم از یکی آن، حفظ و انسانی سرمایه تحقق برای بنابراین. نکند تهدید

 .(2: 1390است )ساداتی،  اجتماعی کنترل حوزه در اساسی راهبردهای از یکی پیشگیری. است جرم و بزهکاری مهار نمایند، لحاظ

ه داخل کشور موثر واقع بنابراین نتایج این تحقیق می تواند با ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش قاچاق مشروبات الکلی ب

 شده و در حفظ کیفیت نیروی انسانی نقش اساسی ایفا نماید.

 مورد های هزینه و نیروها در را توجه قابل کاهشی پیشگیری، که آنند از حاکی جزایی های نظام مدت دراز تجربةاز سوی دیگر  -

 مطرح  جرم وقوع از پس و حین پیش، مرحله سه در پیشگیری غیرکیفری های سیاست تدوین. دارد پی در اجتماعی کنترل در نیاز

 عالوه بزهکاری از پیشگیری های برنامه طریق از پلیس همچنین. است محوری و اساسی نقش دارای پلیس مرحله، سه هر در. است
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 واژة این، وجود با .باشد می نیز شهروندان ناامنی احساس تعدیل و شدن دیده بزه و جرم از ترس کاهش درصدد جرایم، کاهش بر

 سال آغاز از اما است، بوده همراه مجازات و جرم سرکوبی مفهوم با کلی طور به عمومی افکار در نیز و مقررات و قوانین در پلیس

 سرکوبی، یعنی آن سنتی قلمرو کنار در کیفری سیاست جدید قلمرو عنوان به پیشگیری نهاد پذیرش با میالدی، هفتاد دهه های

تحقیق حاضر در این مورد نیز از آن جهت اهمیت دارد  .(2: 1390)ساداتی،  شد مطرح جامعه در پلیس مأموریت از نوینی بینش

 که می تواند با شفاف سازی جایگاه پیشگیری در سازمان پلیس موجب بهبود آینده برای نسل نوجوان و جوان جامعه گردد.

است که بدان در مقاالت و  یمیدر زمره جرا یقاچاق مشروبات الکلحاکی از آن است که  ینمحققهمچنین نتایج بررسی های  -

بوده و لذا کاماًل مورد  یهم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمن یپرداخته نشده است و در موارد حیبه طور صر یکتب حقوق

چنین تحقیقات دارای اهمیت باال بوده و نتایج آن می تواند در پر . لذا واضح می باشد که انجام این قرار نگرفته است یبحث و بررس

 نمودن این خال کارساز باشد.

  روش تحقیق

براطالعات و مستندات  یو مبتن یبه صورت کتابخانه اتحلیلی است و اطالعات الزم  –در این پژوهش توصیفی  قیروش تحق

 به صورت فیش برداری و نسخه برداری گردآوری شده است.حاصل ازاسناد در کتب مرتبط، مقاالت منتشره و 

 

 

 مبانی نظری 

 صحت، حفظ صیانت، بحفظ، تقدم پیش، از مرض سرایت منع دفع، جلوگیری، معنای به لغت در  گیری پیش»پیشگیری:  -1

 معنی به -1:است بعد دو دارای گیری پیش کلمه شناسی، ریشه نظر از(. 933: 1375 معین،) است آمده «گرفتن مرض جلو

 .است «دادن هشدار و دادن را  چیزی خبر کردن، آگاه» معنی به -2 و «رفتن چیزی جلوی به و گرفتن پیشی کردن، دستی پیش»

 زیرزمینی اقتصاد از منظور .باشد می منتسب زیرزمینی اقتصاد به اصطالح در که است هایی فعالیت جمله از قاچاق  قاچاق: -2

 مبادی از است ممکن قاچاق  پذیرد. همچنین می صورت مقررات جاری و قوانین چارچوب از خارج که است هایی فعالیت کلیه

 فعالیت وسیع به منسجم، و یافته سازمان تشکیالتی با معموالً کاال قاچاق  اندرکاران شود. دست غیررسمی انجام مبادی از یا رسمی

 توزیع و قاچاق  عبور قاچاق، تهیه به ترتیب که شبکه، سه  از قاچاق تشکیالت کلی، طور پردازند. به می قاچاق  امر در گسترده و

به  کشور مشکالت جمله از خاص، طور به کاال قاچاق  و کلی طور به قاچاق، حاضر  حال  شود. در می تشکیل  دارند برعهده را قاچاق 

 (.123: 1385رود. )سیف،  می شمار

(.واژه 1126: 1376جنگیدن آمده است )دهخدا،  کردن، کارزار حرب، برای آمدن بیرون صف میان به معنای از مبارزةمبارزه:    -3  

 به رسیدن برایحریف و  شکست برای یکدیگر با کردن مبارزه اسم مصدر )عربی: مبارَزَة( در فرهنگ لغت عمید به معنای جنگ

 (.536: 1371کردن، می باشد )عمید،  تالش هدفی

مشروبات به چیزهایی آشامیدنی و قابل شرب گفته شده است. مشروبات الکلی آن دسته از آشامیدنی ها که  مشروبات الکلی: -4

رق، کنیاك، ویسکی و مانند آنها دارای الکل بوده اعم از تخمیر شدگان مانند شراب و آبجو و جز اینها و یا تقطیر شدگان مانند ع 

: کرد بندیتوان بخشدر آن صورت پذیرد یا نه، به دو دسته می تقطیر های الکلی را، برابر اینکه عملنوشابه(. 267: 1342)دهخدا، 

کونیاك )ماده الویه  پذیرد مانندمی از سرشتن الکل در آن صورتدسته نخست، عمل تقطیر، چکه چکه آب مایه گرفتن، پس 

http://www.wikifeqh.ir/تقطیر
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طور میانگین به کهر ورده کشورهای خاور دورآف ،برنج و باالخره عرق ( چغندر قند ماده اولیه) عرق کشمش یا راکی(،   Rum،انگور

گیرد مانند شراب آن صورت نمی  های الکلی که عمل تقطیر دردسته دوم آن دسته از نوشابه. الکل اتیلیک در بر دارد % ۵۰% تا  ۳۰

 .% است ۳۰% تا ۱۰معمولی بینها، به طور مقدار الکل آن  انگور( یا آب جو )ماده اولیه رازك( که )ماده اولیه

 مشروبات از منظر دین اسالم

 کریم قرآن  .است موضوع  این  اهمیت و  تأکید که نشان دهندة است داشته  حذر  بر  شراب  مصرف از را  انسان  آیه، چهار  در  کریم قرآن 

 مردم براى یی سودها و بزرگ دوگناهى آن در بگو می پرسند تو قمار از و شراب فرماید: »درباره می بقره مبارکة سورة 219 آیة در

 و قمار  و اید شراب  آورده ایمان که کسانى است: »اى  آمده 90 آیة مائده مبارکة سورة  است«. در بزرگتر  سودشان  از )ولی( گناهشان

 همین  91 آیة  در  ادامه  شوید«. در رستگار که  باشد گزینید آنها دورى از پس شیطانند عمل  )و( از پلیدند قرعه  تیرهاى و ها بت

دارد   باز نماز از و خدا یاد از را شما و کند ایجاد کینه و دشمنى شما میان قمار شراب و با می خواهد شیطان است: »همانا آمده سوره

 در اید آورده ایمان کسانى که که: »اى  است آمده نساء مبارکة سورة 43 آیة  از  قسمتی در  برمی دارید«. همچنین  دست شما آیا پس

 می اسالم)ص( گرامی پیامبر (.326: 1370چه می گویید«. )مکارم شیرازی، بدانید که زمانى تا نشوید نزدیک  نماز به  مستى حال

 (.253: 1367پلیدی هاست )شیخ عاملی،  همة مادر فرمایند: شراب

 الکلی مشروبات  فقهی  حکم

 و خوردن و است نجس باشد،( مایع) روان خود خودى به چنانچه کند،مى مست را انسان که چیزى هر و شراب شیعه فقه نظر از

 مست را انسان آن زیاد که چیزى هر و. است بودن کننده مست و بودن؛ مایع آن حرمت مالك بنابراین. است حرام آن نوشیدن

 اگر اما. باشد خفیف آن کنندگى   مست یا باشد کم چه اگر است حرام آن خوردن و نجس باشد مایع خود خودى به چنانچه کند،مى

ق: 1403خمینی،  است )موسوی پاك شود، روان که بریزند آن در چیزى چه اگر ،(جامدند) نیستند روان که حشیش و بنگ مثل

 طوری به الکلی مشروبات تحریم موضوع مثل کرده استفاده تدریجی روش از خود احکام از بسیاری کردن پیاده برای اسالم(.111

 . نموده مطرح حسناً رزقاً مقابل نقطه در نامطلوب نوشیدنی یک عنوان به را آن نخست که

 رزق  و شیرین های نوشابه از که انگور و خرما درخت های میوه از هم و «ورزقاً سکراً منه تتخذون االعناب و النخیل ثمرات من و»

 (.نحل سوره 67 آیه) آرند دست به نیکو حالل

 رزق » مقابل در را «مسکرات» اینکه به توجه با بلکه نداده انگور و خرما از سازی شراب اجازه هرگز آیه این در قرآن که است روشن

 نزول  از قبل آیه این نداریم این به نیاز بنابراین است نموده آن بودن نامطلوب و خمر تحریم به کوتاهی اشاره داده قرار «حسن

 اخطار اولین شاید و ، کند می آن بودن حرام به اشاره ، آیه عکس بر بلکه است آن بودن حالل به اشاره و شده نازل شراب تحریم

 نعمت شمردن بر ضمن خواهد می مجید قرآن پرانتز میان در و معترضه جمله یک در گوئی حقیقت در باشد، خمر تحریم زمینه در

 می بیان حکم شدن نازل تدریجی همان طبق بر نساء سوره 43 آیه در سپس و  کند اشاره نیز آن از استفاده سوء به الهی های

 (. 1143ق: 1403خمینی،  نخوانید )موسوی نماز مستید صورتی در: فرماید

 کشور  به  قاچاق  ورود  های  شیوه و  استان اردبیل مرزهای  طول

 وکیلومتر آن آبی 160است که مرز مشترك با کشور جمهوری آذربایجان کیلومتر  369 استان اردبیل حدودطول مرزهای 

 استان ، مرزهای کوهستانی از مهمترین مبادی ورود کاالی غیرمجاز به  در زمینه قاچاق کاال می باشد. خشکیکیلومتر آن 209

الکلی یکی از سودآورترین صنایع دنیا است که ساالنه میلیاردها دالر سود عاید  مشروباتصنعت با توجه به اینکه  اردبیل است.

http://www.wikifeqh.ir/چغندر_قند
http://www.wikifeqh.ir/برنج
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کشورهای تولید کننده این محصوالت می کند. علیرغم هشدار تمامی نهادهای بهداشتی و حقوق بشری مبنی بر مضر بودن این 

 از غالبا یالکل مشروباتز به دلیل اینکه در تمامی کشورهای غربی آزاد است. ونی  ، تولید و توزیع این نوشیدنی هامشروبات

  ی جمهورمهمترین مبادی ورود قاچاق مشروبات الکلی از کهیبطور شود یم وارد رانیا به قاچاق طور به و هیهمسا یکشورها

وجود کارخانه  و استان اردبیل با جمهوری آذربایجان به دلیل هم مرزی وشودیم کشور وارد عراق  کردستان و هیترک جان،یآذربا

از مهم ترین در جمهوری آذربایجان  که رایگان صادر می شود پروانه تولید و فروش مشروبات الکلی صدور  های مشروبات الکلی و

 می باشد. کشورقاچاق به  ورود تهدید ها در زمینه

هزار فرصت شغلی از  200هزار دالر باشد،  70گیرد که اگر هزینه ایجاد هر شغل می میلیارد دالر قاچاق به کشور صورت 14ساالنه 

میلیون  3میلیارد تومان فرار مالیاتی خواهیم داشت و معادل مالیات ماهانه  800هزار و رود، ساالنه بر اثر قاچاق کاال، یکبین می

 برابر شده است. 100ه سال گذشت ۲۰شود. گردش مالی قاچاق در دنیا طی کارمند هزینه می

میلیارد دالری قاچاق در ایران، سهم عمده آن مربوط به قاچاق زمینی است. هیچ آماری از میزان قاچاق  14از میان گردش مالی 

 دریایی یا زمینی در کشور، به طور تفکیک شده اعالم نشده است و احتماال آمار دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد. با این حال، 

فته شده است که یکی از راه های قاچاق زمینی در کشور، سوء استفاده از زمینه ترانزیت در کشور است؛ به این معنی که وقتی گ

یک کانتینر از یکی از مبادی کشور وارد می شود و مسیری را طی می کند تا از مرز دیگر خارج شود، در طول مسیر بارش تخلیه و 

 ی گذاشته می شود.به جای آن مواد سنگین بی ارزش

 ق ادر ممانعت از ورود قاچاستان اردبیل     نیروی انتظامینقش مرزبانی  

 و  یروزشبانه تالش بدون و داشته جامعه در آرامش و تیامن شیافزا در ییبسزا ریتاث و نقش کشور یمرزها از انتیص با مرزبانان

. تامین امنیت در مرز بدون تالش و از خودگذشتگی مرزبانان در شودینم سریم کشور در تیامن یبرقرار روهاین نیا ریناپذیخستگ

از ارج و  استان اردبیل وجود مناطق کوهستانی و نیز مناطق مرزی صلعب عبور نقطه صفر مرزی ممکن نیست و این کار با توجه به 

جزو امن ترین مرزهای کشور محسوب می با تالش و پایداری مرزبانان غیور استان، مرز استان اردبیل  ، قرب خاصی برخوردار است

های این کار در مسیر خدمت به میهن اسالمی نمادی از صبر و ها و دشواری مرزبانان با مقاومت در برابر تمامی سختی شود. 

 .جلوگیری کنند ورود قاچاق و مشروبات الکلی و مهمی را برای کشور انجام دهند و  اند خدمات ارزندهاستقامت هستند که توانسته 

 .های اخیر ، قدرت مضاعف بخشیده استرقراری امنیت و پایداری در مرزهای کشورمان به بالندگی و اقتدار نظام اسالمی در سالب

 و تأمین جدید هایشیوه  و برنامه ها اتخاذ سیاست ها، نوین، جامعه ویژگی های و شرایط درك با انتظامى نیروى حاضر حال در

 کنندگان، توزیع با قاطع برخورد و مبارزه آن نمونه های یکى از که است داده قرار خود کار دستور در را امنیت از مراقبت

 (.55: 1387 همکاران، ترابی و)است  مشروبات الکلی کنندگان مصرف و فروشندگان

 که مشکلی توسعه می باشد، حال در و یافته توسعه کشورهای در  امروزی جوامع اساسی مشکالت از یکی مشروبات الکلی مصرف

 مصرف  سوء. می نماید آن از صدمات ناشی و درمان مبارزه، هزینه صرف را ملی کالن های سرمایه و ویران را زندگی ها میلیون

باعث بروز بیماریهای  می رساند، ضرر افراد جسمی سالمتی به اینکه بر به خصوص مشروبات دست ساز عالوه مشروبات الکلی

 و جرم خانواده، در خشونت تحصیل، ترك فحشا، میزان خودکشی، افزایش باعث مشروبات الکلی  مصرف خطرناکی می شود. سوء

 افزایش به منجر الکل و مشروبات الکلی مواد تولید و قاچاق  در نوآوری و مشکالت، ابتکار این بر عالوه. می شود جامعه در جنایت

 (.37: 1389نژاد،  شد )معصومی خواهد جامعه سطح عمومی در ترس و خشونت مجرمانه، فعالیتهای
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 الکلی  مشروبات مصرف قانونی  پیامدهای

 که گرددبرمی موضوع این به ممنوعیت این ریشه. است شده جزایی قوانین در عمل این انگاریجرم سبب خمر شرب شرعی حرمت

 که چیزی هر با که است طبیعی بنابراین است، حیوان و انسان امتیاز فصل «عقل. »گذاردمی اثر انسان عقل و هوشیاری بر مسکرات

  شرب  نتیجه در عقل زوال. شودمی انجام منظور همین به نیز الکلی مشروبات با مبارزه. شود برخورد بگیرد انسان از را امتیاز این

 نیز دیگر زیانبار و اشتباه تصمیمات بروز باعث احساس و تعقل قدرت کاهش و کاذب نفس به اعتماد. دارد زیانباری پیامدهای خمر

 قوای الکل مصرف. بیاورد وجود به هم را دیگری جرایم وقوع زمینه تواندمی است، جرم اینکه بر عالوه خمر شرب بنابراین. شودمی

 است  عقل به تجاوز جرائم از سکرآور، چیز هر شرب ترتیب بدین بینجامد، جنون به است ممکن که حدی تا کندمی ضعیف را عاقله

 .شود مبارزه آن با و باشد ممنوع  قانوناً و  شرعاً  آن استعمال که کندمی اقتضا اجتماعی و فردی مصلحت و

 علنی و عام مالء در مستانه تظاهرات که مواردی در الکلی مواد مصرف از ناشی مستی حالت غیراسالمی، حقوق  هایسیستم  در

 شودمی ثابت کسی بر مسکر حد و است حد موجب زیاد، یا کم مسکر، نوشیدن ایران، جزای حقوق  در اما شودمی تلقی جرم باشد،

 (.25: 1384 اصلی، رایجیان) باشد آن بودن مسکر به آگاه و مختار عاقل، بالغ، که

 

 مرزی استان اردبیل   مناطق  در  الکلی مشروبات  قاچاق با  مبارزه  در  پلیس  راهکارهای

 به شرح زیر است: استان اردبیل به طور کلی راهکارهای پلیس در مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی در مناطق مرزی

 مناطق  که عمده کاالهای قاچاق به خصوص مشروبات الکلی از طریق استان اردبیل مناطق مرزی در ناجا عملیاتی قرارگاه تأسیس -

 ؛ قاچاق می شود استانبه  مرزی

 و الیه  چند خاردارهای سیم  کشیدن و گذاری  مین با (الکلی مشروبات از جمله) کاال قاچاق  ورودی های راه  و  مرز کامل انسداد -

 مرز؛ در الکترونیکی تجهیزات  نصب

 ؛ استان مرزی هاى پاسگاه کامل تجهیز -

 ؛ ی ناجامرزبان کارکنان به و سختی کار عملیات العاده فوق  پرداخت -

 ؛مناطق مرزی کارکنان سازمانی مسکن تأمین و رفاهی و خدماتی ویژه تسهیالت  سایر اعطای -

 ؛ی مرزیها یگان به پیشرفته  خودروهای تحویل -

 خاطی؛ مأموران با سازمان قاطع برخورد و قاچاق  کاالی کشف در  مأموران از فرماندهان حمایت -

 شهرستان  تأمین  شورای اعضای سایر و قضایی مسئولین  و  استان مناطق مرزی انتظامی نیروی  بین بیشتر  همکاری  و تعامل ایجاد -

 .منطقه آن  در قاچاق  ریسک بردن باال و بازدارنده اقدامات و قاچاقچیان با مبارزه جهت اردبیل

 استفاده از ظرفیت های نیروی انتظامی جهت تعامل با ناجا درنواحی مرزی.احاطه شدن مسئولیت کامل کنترل مرزها به ناجا و  -

 اجرای کامل قوانین و مقررات مرزی کشور با تعیین عمق نوار مرزی. -

بازگشایی معابر فرعی در شهرستان های مرزی و تهیه کارت تردد جهت مرزنشینان با نظارت فرمانداری شهرهای مرزی و دادن  -

  به افراد شناسایی شده جت امرار معاش آنها.مجوز مبادله کاال
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و عکس های ماهواره ای و ( GIS)شناسایی کامل گلوگاه ها، نقاط کور و صعب العبور مرزی با استفاده از اطالعات جغرافیایی  -

 ایجاد پاسگاه جهت کنترل این نقاط مرزی.

 یل تقویت و کنترل کلیه گلوگاه های مستقر در نوار مرزی استان اردب -

 نفوذ در باندهای قاچاق و کسب اطالعات در مورد محموله های قاچاق و انهدام آنها. -

 ایجاد ایستگاه های بازرسی مداوم در مسیرهای خروجی شهرستان های مرزی به شهرستان های دیگر. -

 ایجاد گشت های منظم مرزی به منظور ناامن جلوه دادن منطقه. -

یر هایی که معد قاچاق می باشد به وسایل الکترونیکی از قبیل دوربین های مدار بسته مجهز به تجهیز نوار مرزی مخصوصاً مس -

 دید در شب.

جهت مبارزه با باندهای قاچاق فعال در معابر مرزی و کنترل مستمر محورها و نقاط کور آن از ظرفیت هوانیرور و هواناجا استفاده  -

 گردد. 

 اختصاص پرسنل واجد شرایط، متعهد، مجرب و تایید صالحیت شده در مرکز و دوایر مبارزه با قاچاق کاال.آموزش پرسنل یگان و  -

 ایجاد آمادگی الزم در پاسگاه های مرزی با تجهیز و تامین نیازمندی های آنان جهت توانایی مقابله با کاروان های مسلح. -

غیر مجاز و خودروهای جاسازی دارو و وجوه و مال به دست آمده از ضرورت ضبط و مصادره خودروهای حامل کاالی قاچاق و  -

 این راه به نفع دولت و یگان ها.

 جلب نظر و حساسیت مرزبانان کشور مقابل برای همکاری در جلوگیری از ورود قاچاق کاالی مرزی. -

 

 استان اردبیل  داخل  در  الکلی  مشروبات قاچاق  با  مبارزه  برای  پلیس  راهکارهای

 شامل  مدت کوتاه  داماتاق  -1

 تقویت یگان های اجرایی از باب نیرو، آموزش و تجهیزات؛  ✓

 افزایش طرح های عملیاتی؛ ✓

 ارتقای نظارت و کنترل به صورت مداوم و موثر؛ ✓

 شناسایی قاچاقچیان سابقه دار و اشراف اطالعاتی بر آنها؛ ✓

 قاچاق؛ های شبکه در نفوذ مانند باندها انهدام منظور به اطالعاتی اقدامات انجام ✓

 مرزها؛ ورودی و نقاط توزیع دپو، های محل تردد، مسیرهای کشف، آمارهای مستمر و هدفمند بررسی ✓

 کارکنان متخلف؛ با برخورد و پرونده ها بررسی در عملیاتی هدایت و کارکنان عملکرد بر نظارت ✓

 .پیگیری و کشف  در کارکنان انگیزه ارتقای ✓

 مدت میان اقدامات  -2

 سازمانی؛ درون های رده با یافته سازمان تعامل ✓

 اطالعاتی موجود؛ های بانک کردن  مرتبط یا و قاچاقچیان ویژه اطالعاتی بانک یک تشکیل ✓

 ممنوعه؛ کاالهای قاچاق  در ویژه به  دار سابقه و  ای حرفه  قاچاقچیان سیستمی کنترل ✓

 ؛دقیق ومدون ریزی  برنامه  و ضعف و قوت  نقاط احصای ✓
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 ؛مرزبانی در خصوص امور حقوقی وقانونی نیروهای آموزش  سطح افزایش ✓

 سازمانی؛ برون های دستگاه و سازمان ها با تعامل ✓

 الزم؛ های و حساسیت مالحظات گرفتن نظر در با فرهنگی های برنامه تولید و جراید و ها رسانه با تعامل ✓

 .در مواردی که سکوت قانون وجود دارد قوانین اصالح  پیگیری ✓

 مدت بلند  اقدامات  -3

 مؤثر؛  و مداوم کنترل  و نظارت ✓

 مربوط؛ مقررات و قوانین کامل اصالح ✓

 مشروبات الکلی  قاچاق  علنی مظاهر کامل محو تا مجدد سازماندهی و  ریزی برنامه در مداومت ✓

 

 (  الکلی  مشروبات)  کاال  قاچاق با  مبارزه  پدیده  در  ضعف  نقاط

هرچند با استقالل هنگ های مرزی و حمایت همه جانبه و دلسوزانه فرماندهان محترم انتظامی از مأموریت مبارزه با قاچاق کاال، با 

پذیرش همه خطرات آن اقداماتی چون تالش جهت ارتقای سطح آموزش پرسنل یگان ها، اختصاص پرسنل واجد شرایط و کجرب  

ز و دوایر مبارزه با قاچاق کاال کوشش قابل مالحضه ای در امر مبارزه با قاچاق کاال )مشروبات الکلی( و تأئید صالحیت شده در مرک

اجتماعی شده است که به اختصار به  -در کشور صورت گرفته است اما نقاط ضعفی نیز همچنان سبب تقویت این مفسده اقتصادی

 آن می پردازیم:

 وان اسکورت جهت برخورد و تغییر مسیر احتمالی.استفاده قاچاقچیان از افرادی تحت عن -1

نفوذ قاچاقچیان و عناصر وابسته به آنها در دستگاه های ذیربط و ادارات شاکی که موجب تأخیر در رسیدگی و انحراف مسیر  -2

 رسیدگی پرونده می شوند.

ف روحیه مأمورین و خارج نمودن آنها از شکایت های مختلف قاچاقچیان از مأمورین در مراجع قضایی و عمومی به منظور تضعی -3

 گردونه مبارزه.

 عدم پرداخت به موقع و فوری حق الکشف و پاداش به پرسنل کاشف. -4

عدم اختصاص کارکنان آموزش دیده جهت تکمیل کادر سازمانی ابالغی از ناجا و در نتیجه کمبود تیم های عملیاتی و عدم  -5

 پوشش کلیه معابر.

ق کاالهای ترانزیت و اجرای قانون به لحاظ حجم باالی صادرات و واردات و نیز شرایط سیاسی خاص حاکم بر کنترل دقی عدم -6

 منطقه و بعضاً شانتاژ بازرگانان و تجار به لحاظ معطلی احتمالی.

 نبود و عدم حضور سازمان تعزیرات حکومتی در ایستگاه های ایست و بازرسی. -7

یان انسان و احشام و بعضاً تبانی کارشناسان دامپزشکی در رابطه با شناسایی احشام خارجی و عدم برخورد قاطع با قاچاقچ -8

 قاچاق.

جاری نشدن کامل اختیارات مرزبانی در نوار مرزی و نبود وحدت فرماندهی در کنترل نوار مرزی )بین ارتش، سپاه و نیروی  -9

 انتظامی(.

 رات صادرات و واردات و ترانزیت و حقوق گمرکی و قاچاق کاال.ضعف آموزش برخی کارکنان با قوانین و مقر -10
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 عدم حمایت و معاضدت قاضی از کارکنان و پرداخت جریمه ودیه های سنگین توسط کارکنان. -11

 نامشخص بودن منطقه ممنوعه در مرز و عدم اعتقاد برخی مسئولین سیاسی و قضایی به آن. -12

استکبار در تطمیع و تأمین قاچاقچیان به ویژه قاچاقچیان سالح و مهمات و مشروبات الکلی و تأمین سرمایه گذاری ایادی  -13

 ضرر و زیان مالی متحمل شده توسط آنان.

و در نتیجه جابجایی انواع محموله های وارداتی و صادراتی بدون نظارت   X- REYکمبود تجهیزات مناسب از جمله دستگاه  -14

 پشت.و کنترل و پشت به 

 نبود مکان مناسب جهت نگهداری وسایط نقلیه توقیفی و سیر زمانی طی قانون مراحل رسیدگی به پرونده. -15

 کمبود فضای انباری مناسب جهت تخلیه و نگهداری اجناس قاچاق در مناطق مرزی. -16

پذیرش تبعات سوء ناشی از دستبرد به آنها نبود گمرك در برخی شهرستان های مرزی و در نتیجه انتقال فرسخ ها راه کاال یا  -17

 با توجه به بعد مسافت منطقه تا محل گکرك.

 ترس از خطرات جانبی توسط قاچاقچیان و اقدامات تالفی جویانه آنان علیه کارکنان و خانواده های تحت امر آنان. -18

 کارکنان به هنگام گشت زنی و تعقیب.آلوده بودن مناطق مرزی به مین و مواد منفجره و ایجاد خطرات جانی جهت  -19

 توزیع. و دپو های محل و عبور مسیرهای ورودی، مبادی در کارکنان تبانی -20

 قوانین. اصالح عدم -21

 جامعه. در الکلی مشروبات شیوع خطرات به مسئوالن توجهی کم -22

 آنها. از گیری بهره در آموزش درخواست و اطالعات آوری جمع عدم -23

 کردن آنها. عمل ای جزیره و سازمانی برون های دستگاه یا سازمانی درون های رده تعامل عدم -24

 .(59-55: 1386هدفدار )شجیعی گیسور،  مقابله و مبارزه در انسانی نیروی و تجهیزات اعتبار، تخصیص عدم -25

 پیشگیرانه  مداخالت ارتقای  برای  پلیس  راهبردهای

 بهتر  ریزی  برنامه و انضباطی و اخالقی های رویه  اصالح ،سرزمینی  و مجاور  پلیس رویکرد شامل  اتخاذ پلیس ساختاری  تغییرات 

 قرار  مطالعه مورد  اختصار  به  را  تغییرات  این  از  یک بوده است. هر محور  جامعه پلیس مسئله و حل بر مبتنی ، پلیسپلیس عملیات

 .داد خواهیم

 سرزمینی  و  مجاور پلیس  رویکرد  اتخاذ  -الف

 اجتماعی تنظیمات های مکانیسم در تغییر پیشگیری و عرصة در بیشتری بازیگران  شدن درگیر مستلزم امنیت، به روزافزون  الزام

امر  این و گیرد می صورت اجتماعی مشروعیت با پلیسی به متمرکز مشروعیت با از پلیسی تحول با تبدیل این پلیس، مورد است. در

 تدابیر اتخاذ در شهروندان وسیع هماهنگی و از مشارکت مثال بهترین هنوز ژاپن دهد. می ها محله  و شهرها به راهبردی نقشی

 در امنیت مدیریت هماهنگ فضای در  ها مسئولیت تقسیم به منتج تدبیر این  است. جرم از کردن پیشگیری غیرمتمرکز  و  پیشگیرانه

 .شود می خصوصی، مناطق و جامعه

 و محلی مشکالت حل منظور به که باشد هر سیاستی از بخشی باید کنشی(، پیش تعهد )با دسترس قابل پلیس یا مجاور پلیس

 امنیتی منسجم  یا پیشگیرانه  های سیاست شود. اتخاذ می گرفته پیش در باال(، به  محلی )از سطح موثرتر  امنیت مدیریت توسعة

 .نماید برقرار را قانون و اعمال پیشگیری بین تعادل باید شهری، جامعة توسعة تر کالن سیاست با همراه
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 جامعه پلیس الگوی از اساسی اصل چهار گیری  و جهت  است شده تثبیت پلیس نیروهای اهداف مورد در کلیدی های اندیشه این

 سرزمینی محلی، سازماندهی سطح در  مشارکت آن، امنیتی توقعات و جامعه به  بیشتر کند: توجه گر می جلوه را  آنگلوساکسون محور

 کارآیی برتر مدل عنوان به ای محله های گشت و متوسط و جرائم خرد از پیشگیری در آنها ماموریت با رابطه در پلیس نیروهای

 شهری. پلیس

 پلیس  عملیات  بهتر  ریزی  برنامه  و  انضباطی و  اخالقی  های  رویه  اصالح  -ب

 این به نیل مقررات از روشنی بیان که است قابل دسترسی معنی تمام به صورتی در تنها پلیس، سازمان هر های ارزش و ماموریت

 و و جامعه پلیس بین  روابط بر حاکم انضباطی و ای حرفه اخالق  های نامه آیین  شکل  به باشد. این بیان، داشته  وجود اهداف،

 این مورد در عمومی های مناظره تشکیل نماید، موقعیت ایجاب کند. اگر می پیدا نمود پلیس، نیروهای رفتار داخلی قواعد همچنین

 و افزایش داده را پلیس اعتبار و شفافیت کار، باشد. این مفید بسیار تواند می جامعه، بخش های مختلف نمایندگان با موضوعات

 .کند می تقویت عمومی نهاد یک  عنوان به را پلیس موقعیت

 تعیین فرماندهی، مختلف سطوح به  تدریجی مسئولیت تفویض و اختیارات  تمرکززدایی به شروع اصالح، فرآیند از مرحله این در

 پلیس برای توانایی بهبود  اقدام این  از  منظور آنها، های  سازمان سنتی مراتب  سلسله  و نیروهای پلیس اندازة به  توجه  است. با کننده

 به  تصمیم  جهان  سراسر  در  پلیس از نیروهای است. بسیاری  شهروندان  نیاز  مورد  های  اولویت  و  ها وضعیت  به  واکنش  و تطبیق 

 .اند گرفته خود خدمت موارد  و افزایش مراتب سلسله در درجات تعداد کاهش

 الگوی از شدن  دور با و بخشیده بهبود  را نیز  خود راهبردی ریزی برنامه توانایی پلیس های سازمان از  شماری  اخیر، های سال در

 و عوامل محلی موقعیت با آشنایی جرم، های گرایش تحلیل  مبنای بر عملیات  بندی به اولویت  را  خود  گیری  جهت تدریجاً واکنشی،

 .(99: 1383اند )نیاز پور،  داده تغییر ناامنی، احساس به  توجه و خطر

 مسئله  حل  بر  مبتنی پلیس  -ج

 حل بر بیشتر پلیس(، اقدامات سرزمینی سازماندهی عوض )به پلیسی راهبردهای جدید بلژیک، و هلند سوئد، شمالی، امریکای در

 آسیب که است استوار جامعی رویکرد بر مسئله حل بر است. پلیس مبتنی متمرکز مسئله حل بر مبتنی پلیس طریق مسائل از موثر

 برخورد یک این کار، و بیابد، موجود وضعیت برای را  حل  راه بهترین تا کند می ترکیب هم با را  تحلیل راهبردی و تجزیه و شناسی

 و جرم مسئله تا است پلیس نیروهای برای جدیدی رویکرد، فرصت ناامنی. این و جرم به ساده واکنشی نه  است مسئله به نگر کلی

 و  است  برای مسائل  مناسب های حل  راه  توسعة  کلی، هدف متوسط،  و  کوتاه دورة  یک کنند. در آن حل  سرچشمة  در را ناامنی

 و  اجتماع تغییرات به تر  سریع پاسخ جامعه، مسائل درك بهتر طریق  از  هدف است. این جامعه و پلیس نیروهای م  اقدا مستلزم

 اقدامات برای تطبیق نیازها و انتظارات شهروندان قابل حصول است.  ترین مناسب ارزیابی

 تجاری، موسسات شهری، مدیران پرورش، و اجتماعی، آموزش خدمات ادارات بین  همکاری  مستلزم مسئله  حل های مکانیسم اعمال

 و است  اساس سیستم مشارکت، ساختارهای است. برقراری  شهروندان  و پلیس نیروهای نهادهای اجتماعی، محلی، نمایندگان

 مسئله  حل  بر مبتنی دهد. پلیس می ارائه مناسب، های حل  تعیین راه و  جرم مشکالت تحلیل  برای جامعه و پلیس برای  را  فرصتی

 و دادن  موفقیت، دخالت رمز خالصه، دارد. بطور  تمرکز  پیشگیری منظور  به اطالعات آوری  جمع بر شود، اما نمی متمرکز  جرم  بر

 .ناامنی است احساس و  جرم از ناشی موانع با مقابله برای  شهروندان با مشاوره
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 محور  جامعه  پلیس  -د

 مسئولیت  و بودن  شفاف بودن، پاسخگو اجتماعی، مشارکت مبنای پلیس بر کردن  مردمی از شکلی عنوان به  است ممکن رویکرد این

 واکنشی پلیس سنتی به الگوی را  کنشی پیش مهم جلوة  یک  محور جامعه برسد. پلیس نظر  به امنیت کارآمد برای مدیریت متقابل

 ضروری  منظر، این کند. از می تقویت را جوامع امنیت ارتقای و جرم مبارزه با برای ابتکاری های راه تدوین کار این و کند می اضافه

 .کنیم وارد فعال مشارکت و گفتگو در را  که شهروندان است

 این است. در ضروری عمومی مقامات شهروندان و سوی از قبول قابل نقش ایفای پلیس، و مردم بین تعامل برای حال، این با

 برای توسعة  را فرصتی جرم(، از  پیشگیری  و  شهری امنیت زمینة در  خاص های )برای مسئولیت شهرها سطح تا تمرکز عدم خصوص،

 فراهم نتایج(، گیری  اندازه و ها برنامه پیگیری ها، تعیین اولویت  مسائل، راهبردی تحلیل  با رابطه  در  )مخصوصاً محور جامعه پلیس

 .کند می

 را تری گسترده وظایف لذا شناسد، می به رسمیت  پلیس برای را انعطافی قابل و وسیع ماموریت محور جامعه پلیس الگوی که آنجا از

 بگیرد. نشأت شهروندان نیازهای از پلیس که ماموریت پذیرد می و شده قائل پلیس برای

 و همکاری  های شیوه تدوین قانونی، چارچوب  دلیل فقدان  به هستند، متمرکز ملی سطح در پلیس نیروهای که کشورهایی در البته،

 تواند تحقق می همکاری  که  دهد می نشان جدید اقدامات های است. نمونه  دشوار  بسیار  جوامع محلی و پلیس  نیروهای بین  گفتگو

 .باشد داشته  ها وجود همکاری این  از ارزیابی و موثر نظارت و مناسب چارچوب اینکه  بر مشروط یابد

 های شیوه است، گرفته قرار شهرداری نظارت مقامات تحت و است غیرمتمرکز ها آن در پلیس فرماندهی سیستم که کشورهایی در

مختلف  نهادهای از  متشکل  هایی کمیسیون  شهر، و بخش شوراهای از مشاهده است. بسیاری قابل همکاری  و  گفتگو از  مختلفی

 امنیت از اطمینان برای مدیریتی های و کنترل بودجه بر نظارت و ها برنامه اجرای پیگیری ها، اولویت  شناسایی آنها کار که دارند

و  دارند حضور نیز پزشکی های فوریت و نشانی آتش امدادی، واحدهای پلیس، بر اغلب عالوه ها کمیسیون این است. در محلی

 ناامنی و بزهکاری  از پیشگیری  و  شهری امنیت محیط  با مرتبط مختلف  مسائل در  مشاوره ارائه  قابلیت ها، کمیسیون  این  از  بسیاری

 .دارند را،

 سال 20 کنند. در کمک جرم از پیشگیری محلی در مقامات هماهنگ های تالش به توانند می شهری و استانی ملی، پلیس نیروهای

محیط   در کارآمد اند. طراحی کرده آغاز را  خود های فعالیت و عملیات  راهبردی پلیس طراحی های سازمان از  بسیاری گذشته،

 ماموریت  کنند. پیگیری می شناسایی را  شهروندان محلی نیازهای و  بوده دخیل  پلیس نیروهای آن در  و است  دوانده ریشه اجتماعی

 بنابراین در و بوده مفید تواند می شهر مقامات مسئولیت تحت تنها باشد، شده تهیه چهارچوب شهری برای که صورتی در پلیس

 .(116: 1390باشد )مزدارانی،  منسجم و موثر  بسیار محلی، سطح

 قاچاق  از  پیشگیری و  مرزی  مناطق

 رقم را ها روند این ای ویژه و خاص علت های بلکه نیست، اتفاقی شکل به اجتماعی پویش هر گسترش و پیدایش منتسکیو نظر به

 پایه کنیم می زندگی آن در ما که دنیایی است معتقد است. او موجودات  و طبیعت ها پدیده بین ضروری  روابط از ناشی که زنند می

 از  پیشگیری برای  عامل مهمترین رو  این  داشت. از تاکید طبیعی محیط تأثیر بیان  به  بیشتر است. یعنی طبیعی های و علت ها قانون

 زندگی می آن  در  فرد  که  جامعه نیازهای و  محیطی امکانات باشد. غالبا می ها نشین مرز  معیشتی   وضعیت  و  مرزها ارز، و کاال قاچاق 

 زیرا دارد افراد زندگی شرایط و انتخاب نوع در زیادی بسیار تأثیر جامعه شغلی نیازهای و فرهنگ اقتصادی، شرایط جمله از کند
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 برای گسترده فقر و محرومیت اقلیمی، نامساعد شرایط دلیل به مناطق مرزی دهند. سکنه می پاسخ  خود اطراف محیط به مردم

 را ها درشت فعالیت دانه و ناامنی بروز های زمینه و آورند می روی خرد چند هر کاال، قاچاق  سوی به و خانواده خود معیشت تامین

 دولت مجاز، غیر  ترددهای و مرزی  مناطق در  عدم امنیت از  ناشی عوارض  بروز  سبب  به که می آورند. حال بوجود  مناطق این  در

 این کنار  در اگر نماید اجرا  را مرزها انسداد سیاست مرزی، مناطق امنیت ایجاد و قاچاق کاال پدیده با مقابله برای گردیده ناچار

 و مدت بلند نظامی، برخوردهای و فیزیکی انسداد تأثیر  نشود پرداخته مرزی  مناطق اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مقوالت اقدامات به

 آبی، و زمینی مرز کیلومتر  8000 بودن داشت. دارا خواهد مناطق وجود این در بالقوه تهدیدات زمینه همواره و  بود نخواهد پایدار

 با تمام که زمینی مرز  کیلومتر 6000 تقریبا است. وجود داده قرار جغرافیایی خاص وضعیت در ایران را اسالمی جمهوری کشور

 مشکل  انتظامی نیروی مرزبانی برای  آن را  ( کنترل  ...زار نی ای، جلگه  کویری، کوهستانی، بلندی، و  )پستی آن  خاص های ویژگی

 صنایع وجود عدم نمایند. همچنین کاال صادرات و  واردات به اقدام راحتی قاچاقچیان به تا است شده سبب  امر  همین و است نموده

 در کاالها قیمت برخی  فاحش اختالف به  توجه  است. با گردیده فقر گسترش سبب  مناطق  این  در زیاد و جمعیت  زا اشتغال و مولد

 شده تشکیل مرزنشینان محدود و نیاز مورد کاالهای هدف مبادله با که  استان مرزی های بازارچه  وجود  و همجوار  کشور دو بازارهای

 جرم قاچاق  به ارتکاب برای را افراد انگیزه است، گشته تبدیل قاچاق  کاالی تقاضای و عرضه امن، جهت محلی به  واقع در ولی است

 می قاچاق  فعل به مرزنشین افراد های و انگیزه عوامل دیگر از رفاهی امکانات کمبود و مرزنشینان معیشتی دهد. نیازهای می افزایش

 عمله  به  تبدیل مرزنشین  مردم این بودند. حال جنگ  زمان در  امنیت مدافعان به عنوان کشور افتخار غیور، نشینان مرز ها باشد. سال

 آنها به تیر با اگر اند، گرفته را جلوی درآمدشان بگیرند، را  آنها جلوی ماموران کنند. اگر می وارد قاچاق  کاالی و اند شده های قاچاق 

 مردمی های مرزنشین امروزه کنند. یعنی می فرار و میزنند آتش را  آنها های کنند، ماشین می مجروح را  انتظامی مامور  کنند شلیک

 فقدان دلیل به  شرایط خورده است. این هم به مرزنشین  مناطق در فرهنگی و اجتماعی اند. تعادل شده سازماندهی علیه مرزداران ما

 سبب و است آمده بوجود افراد برای مناسب رفاهی و اجتماعی فقدان شرایط و کاال قاچاق  از ها مرزنشین درآمد بودن باال و شغل

 مرزنشین  توسط افراد کاال قاچاق  از  پیشگیری  و مرزها وضعیت بهبود  گیرند. برای  قرار  مقررات  با تقابل در  مرزنشین ما  مردم تا شده

 زیر شرح به اقدامات این بدارند. اهم مصون  فعالیت پنهان این گسترش  از  را جامعه تا دهند انجام را اقداماتی مسئول مقامات باید

 است:

 قاچاق  از  پذیر  آسیب  و  مرزی  مناطق  در  مولد  اشتغال و  متوازن  توسعه  -1

 این در بیکاری نرخ با رشد همواره کشاورزی های زمین بودن بازده کم و مرزی مناطق در تولیدی و صنعتی کمبود واحدهای علت به

 روند است. این  حاکم آنان  بین در  نسبی محرومیت و فقر  پایین و مرزنشین  افراد سرانه  درآمد دلیل همین  به  و  بوده مواجه  مناطق

کنند  معاش امرار قاچاق  کاالی نقل و حمل طریق از مرز، در قانونی غیر ترددهای با ما مرزنشینان غیور از بخشی تا شده موجب

 قاچاق  عمل سازند. زشتی می را برآورده آنها قانونی غیر اهداف ناچیز  مبلغی اخذ با و  افتند می قاچاقچیان دام در  آنها از  برخی حتی

 از برخی حتی تا شده باعث کاال قاچاق  از حاصل درآمدهای بودن و باال الوصول سهل و است رفته  بین از نواحی این در کاال

 است توسعه  مشخص  کنند. آنچه پیدا  گرایش قانونی غیر های فعالیت سمت  به و رها را  خود نیز شغل کشاورزان  و  دامپروران 

 اجرای در مرزی بالقوه استعدادهای و ها امکانات، ظرفیت به توجه عدم مرزی،  محروم مناطق برخی های ماندگی عقب  و نامتوازن 

 نیز مناطق این در بازده زود های بنگاه کرد  هزینه انحراف و مناطق برخی در مرز حدود واقعی تعیین عدم زایی، اشتغال های پروژه

 باعث
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 استعدادهای و ها پتانسیل دقیق با شناسایی باید اساس این است. بر شده مرزی مناطق برخی در رسمی غیر های فعالیت گسترش

 آب  کشاورزی،  های  پتانسیل شناخت  به  توان  می اقدامات این  جمله از  که  کرد  اشتغال زایی برای صحیحی هدفگذاری مناطق، بالقوه

 مرغ  های کارخانه  احداث یا با و  کرد فراهم را ها قابلیت این از برداری بهره و  استفاده زمینه و  پرداخت مرزی  مناطق خاك، صنعت و

 سالم های فعالیت به محل مردم جذب باعث بتواند که اقدامی هر نوع و مرزی مناطق در توریستی های جذابیت ایجاد و مرغ تخم و

 .شود کاسته نیز قاچاق  حجم از مناطق  این  در بیکاری نرخ کاهش تا ضمن نمود  اشاره گردد اقتصادی

 مرزی  مناطق  سکنه  آموزش  -2

 از  استفاده و افراد  آموزش  است. با برخوردار  اولویت  از  مناطق این  تخصصی در و ای  حرفه و فنی و  عمومی های آموزش  و  سواد

 برای  بسیار موثری زمینه منطقه امنیتی و اطالعاتی اداری، سیستم انتظامی، نیروهای دولتی، سازمان مناطق در این مستعد جوانان

 شناخت و اجتماعی فرهنگی، مسائل در خصوص افراد آموزش با آید. همچنین می فراهم مناطق این در دولت حاکمیت گسترش

 ساکنان فرهنگی و اجتماعی های آگاهی سطح ارتقاء و ملی فرهنگ با مناطق پیوند این های زمینه مرزی مناطق اعتقادات و باورها

 شود. می مناطق فراهم این

 که باشد می کارآمد و متخصص افراد نیازمند انجام وظایف و اهداف تحقق و است انسانی نیروی نیازهای ترین اصلی از یکی آموزش،

دارد. اهمیت   مهمی  نقش تربیت از  بعد آموزش  نیست. مساله پذیر امکان مستمر  و های روزآمد آموزش  ارائه  طریق  از  جز امر  این

 علت تحلیل  و تجزیه  طریق از با مسائل اصولی  و  درست برخورد جهت  ایشان  فکری  تجهیز  و افراد اذهان به  دادن شکل در آموزش 

 ناخودآگاه گاه مختلف های آموزه که ای گونه است. به انسان وجود جدایی ناپذیر اجزای  از نیست. آموختن پوشیده کسی بر آن های

 عهده بر  را  صحیح آنها ارائه  و  ها آموزه این  ساختن  قانونمند وظیفه که نهادی بندد. مهمترین می نقش او  بر ذهن خودآگاه بعضا و

 افراد  گزینش لزوم و سو  یک از  قلمروش  تحت جوانی افراد و گستردگی واسطه به  که باشد. نهادی می پرورش و آموزش  وزارت  دارد

 گانه سه  اجتماعی نهادهای که بپذیریم باشد. اگر می دارا  را  خاصی حساسیت  دیگر از سوی  مفاهیم و معانی انتقال جهت  شایسته

 شوند، می پذیرفته و اجتماعی فرهنگی تغییرات اساسی ارکان عنوان  به اجتماعی های  سازمان و  خانواده  پرورش، و یعنی آموزش 

 عشایری  و روستایی و  شهری نقاط تمام  در آن بودن  فراگیر  و  از یکسو آن بنیادی و  زیرساختی اهمیت دلیل  به  پرورش  و آموزش  نهاد

 مهم از  گرفت. زیرا شکل نخواهد هرگز  نهاد این به اتکا بدون یافته توسعه است. جامعه اجتماعی رکن  دیگر، تاثیرگذارترین سوی  از

: 1388گیرد )الهامی،  می صورت پرورش و آموزش  سازمان در سایه و کودکی دوران  در  انسان  پذیری شخصیت و رشد مراحل ترین

45- 74.) 
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 گیری  نتیجه

به عنوان متولیان مبارزه با کاالی قاچاق به خصوص قاچاق مشروبات الکلی در کشور دستگاه قوه قضائیه  و  سازمان نیروی انتظامی

مقررات مربوط به قاچاق مشروبات الکلی و باطبع آن نیروی انتظامی به عنوان  ایران می باشند. دستگاه قوه قضائیه با وضع قوانین و 

اهرم اجرایی قوانین به منظور مبارزه و پیشگیری نسبت به قاچاق اقدام می نماید. نیروی انتظامی از طریق رویکردهای مناسب به 

وبات الکلی پرداخته است و در این عرصه راهکارهایی مقابله با قاچاق و مبارزه با عامالن و توزیع کنندگان و تولید کنندگان مشر

برای مبارزه و پیشگیری ارائه نموده است که به طور مفصل در مطالب فوق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محقق نشان می دهد که 

سایر راهکارهای دیگر بعضی از راهکارهای فوق بیشتر می تواند در زمینه مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی نسبت به 

 و اجرا درآمده به شده یاد اقدامات از بخشی تاکنون هرچند که کرد اشاره نکته این به بایستی خاتمه مورد توجه قرار بگیرد. در

 و توان تمام با دشمن که آنجایی از ولی پذیرفته است؛ انجام قاچاق  با مبارزه های ارگان سایر و پلیس توسط مؤثری بسیار اقدامات

 و امکانات قوانین، است، گرفته کار به فرهنگی استحاله جهت را خود عزم و همه کرده مبادرت فرهنگی هجوم یک به امکانات

 بیشتر اهتمام و درون سازمانی ساختارهای اصالح با می طلبد لذا باشد؛ مقدس مبارزه این جوابگوی تواند نمی انسانی فعلی نیروی

 با هدفمند و منسجم صورت به سازمانی، درون و سازمانی دستگاه های برون تعامالت افزایش همچنین محترم، مدیران و فرماندهان

 .یافت دست نظر مورد اهداف به الهی قوه و حول به تا کرد مبارزه شرکت این در دقیق ریزی برنامه

 

 پیشنهادها

 با توجه به مطالب فوق پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

 .(الکلی مشروبات و اسلحه)کاال  قاچاق  با مبارزه در پیشرفته کشورهای سایر انتظامی نیروهای عملکرد بررسی - -

 طراز. هم فرماندهان سایر با عملکرد آن تطبیق و باقاچاق  مبارزه در مناطق مرزی شهرستان انتظامی فرمانده عملکرد بررسی

 الکلی. مشروبات قاچاق  بر مؤثر سازمانی درون عوامل بررسی -

 الکلی. مشروبات قاچاق  بر مؤثر سازمانی برون عوامل بررسی -

 مشروبات الکلی. قاچاق با مبارزه امر در قضایی و قانونی ضعف نقاط بررسی -

 الکلی. مشروبات قاچاق  میزان بر مرکزی حکومت به منطقه مردم تعلق احساس تأثیر بررسی  -

 و کارکنان بین در ارتشاء و رشاء قاطع با مبارزه و مناطق مرزی انتظامی نیروی در مؤمن و متعهد نیروهای حضور تأثیر بررسی -

 الکلی. مشروبات قاچاق  بر منطقه مردم

 آتی. مطالعات در جدید نظری هاى مدل تست و توسعه -

 قاچاق. امر با فرهنگی مرتبط و نظامی، سیاسی، عوامل از اعم اى منطقه فرا و اى منطقه عوامل تأثیر بررسی  -

 .آن تشکیالت و الملل بین قاچاق  ساختار و سازمان تأثیر بررسی  -
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 .. وسایل الشیعه، قم، اهل البیت( 1367) شیخ عاملی، محد بن حسن -

 امیرکبیر.  انتشارات (. فرهنگ لغت عمید، تهران،1371عمید زنجانی، حسن. ) -

 .1ج  دوم، چاپ بیروت، العربی، التراث إحیاء المسائل، دار توضیح. ق(1403. )(امام) اهلل روح خمینی، موسوی -

 ، دبیرخانه(درمان و پیشگیری بر تاکید با)ایران  در مشروبات الکلی تقاضای کاهش الگوی .(1389)رضا.  نژاد، معصومی -

 . راهبردی تحقیقات پژوهشکده نظام، مصلحت تشخیص مجمع

 علوم دانشگاه انتظامی، دانش فصلنامه جرم، کاهش و معابر و ها کوچه بستن ،(  1384)مجید قورچی،. مهدی مقیمی، -

 .چهارم شماره هفتم، سال انتظامی،

 ناجا. الملل بین انتشارات پلیس المللی، بین و  ای منطقه امنیتی، تهدیدات (. بررسی1390هادی. ) مزدارانی، -

 . تفسیر نمونه، تهران: دارالکتوب االسالم.(1370)مکارم شیرازی، ناصر -

 . امیرکبیر انتشارات تهران، ،9چ فارسی، فرهنگ ،(1375)محمد معین، -

(. »اقدام های دولتی ایران در زمینه پیشگیری از بزهکاری«، مجله الهیات و حقوق، مشهد، 1385امیر حسین. )نیازپور،  -

 .20دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره 

 .49 -48(. حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره های 1383نیاز پور، امیر حسین. ) -


