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تبيين رابطه قاچاق با کارايي حکومتها و نقش آن در چرخه مقبوليت نظام سياسي
حسين ربيعي ،استاديار ،گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران ،ايران



مهتاب نورمحمدي ،دانشجوی دوره دکتری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ،ايران
چکيده
همراهی يا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضايت و نارضايتی آنان از کارآيی يک نظام است در پايداری و ناپايداری آنهاا
نقش بسیار مهمی دارد .در ادبیات سیاسی زمان ما اصطالح مشروعیت برای ارزيابی رضايت مردم از حکومت به کار مایرود .گفتاه مایشاود،
حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضايتی و بیثباتی داخلی است ،نامشارو و ناامقبول اسات و حکاومتی کاه
خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشرو و پذيرفته شده است .بخش زيادی از بحثهای مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت
در بخشهای مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در ارتباط است .هر نو قاچاق از جمله پديدههايی به حساب میآيد که در حیطه وظاايف
و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با اين موضو و واکنش حقیقای و حقاوقی باا آن ،در نگارش ماردم باه
کارآمدی نظام و در واقع ارزيابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است .اين تحقیق اين فرضیه را بررسی کرده است :وجود قاچااق
در کشور نشانه ناکارايی حکومت است که اين ناکارآيی به مشروعیت حکومت نازد ماردم و باه ارکاان مختلاف شاک دهناده کشاور آسای
میرساند و عاملی میشود برای رشد مجدد پديده قاچاق .بررسی نشان میدهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی اسات
برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.
کليدواژهها :مشروعیت ،کارآمدی حکومت ،قاچاق.
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چالش کشد.

مقدمه و بيان مسأله
کشور باه عناوان ياک واقعیات سیاسای از ساه جاز اصالی

در اين پژوهش با ارائه تعريفی از مشروعیت حکومات و

سرزمین ،حکومت و ملات پدياد مایآياد .حکومات نیاروی

انوا آن و نیاز باا بررسای کارکردهاا و وظاايف حکومات و

پیونددهنده سرزمین و جمعیت است که انوا گوناگونی از آن

تعريف قاچاق و بررسی و تحلی انوا  ،دالي و پیامادها ايان

در کشورهای مختلف وجود دارد .تأسیس حکومتهای ملات

پديده ،رابطه میان مشروعیت حکومات و قاچااق کااال ماورد

پايه ،تغییرات سیاسی و اجتماعی بنیادی در نگارش ماردم باه

بررسی قرار گرفته است.

حکوماات ايجاااد کاارده اساات کااه دسااتاوردهايی هم ااون
پاسخگويی حکمرانان و پذيرش همگانی فعالیتهای سیاسی-

روش پژوهش

اقتصادی حاکمان از سوی مردم يکی از آشکارترين آنان است.

اين پژوهش از جمله پژوهشهای توسعهای است که از طريق

امروزه ثبات سیاسی و اقتصادی از راه زور و اجبار باه دسات

تبیااین رابطااه علاای -معلااولی دو متغیاار بااا روش توصاایفی

نمیآيد و همه حکومتها ناچاار از جلا

رضاايت و کسا

تحلیلی به انجام رسیده است .در تحلیا يافتاههاا و دادههاای

مقبولیت شهروندان خود هستند و اين به معنی اهمیات ياافتن

تحقیق و برای ارزيابی فرضیه از روش استدالل قیاسی استفاده

موضو مشروعیت و مقبولیت است .وقتای نظاام سیاسای باه

شده است .دادهها و مواد الزم برای ارزيابی فرضیه از اساناد و

درستی وظايف و کارکردهای خويش را انجام دهد ،مشرو و

منابع کتابخانهای گردآوری شده و با ترسیم مادل ،اساتدالل و

زمانی که در انجام آنها سستی نمايد و ياا (ناکارآماد گاردد)،

استناد الزم برای سنجش فرضیه و تبیین موضو فاراهم شاده

نامشرو اسات .ايان برداشات از مفهاوم مشاروعیت نگااهی

است.

کارکردگرايانه به نظام سیاسی دارد (عالم )231 :2911 ،و میتاوان
گفت مشروعیت با با قانونی بودن هم معنا میداناد .پی یادگی

سؤال و فرضيه پژوهش

فراوان روابط سیاسی و اقتصادی حکومتها در بعد داخلای و

سؤال اصالی ايان مقالاه عباارت اسات از :رابطاه قاچااق باا

خارجی ،از يک سو وظاايف و نقاشهاای فراوانای باه آنهاا

مشروعیت و مقبولیت حکومات چگوناه اساتف فرضایه ايان

بخشیده است و از سوی ديگر فرصتهاا و امکاناات فراوانای

مقاله نیز عبارت است از :وجود قاچاق در هر کشاوری نشاانه

برای سو استفاده کردن به افراد و گروههای ناراضی؛ تبهکاار و

ناکااارايی حکوماات اساات کااه اياان ناکارآماادی بااه مقبولیاات

داده اسات تاا از روزناههاای قاانونی و ياا باا

حکومت نزد مردم و باه ارکاان مختلاف شاک دهناده کشاور

خاود تاالش

میرساند .متغیر مستق در اين تحقیاق ،قاچااق؛ متغیار

فرصت طلا

فعالیتهای غیر قانونی برای دستیابی به اهادا

آسی

کنند .در نگاه اولیه به دو واژه مشروعیت و قاچاق باه ساختی

وابسااته مقبولیاات حکوماات و متغیاار واسااطه نیااز کارآماادی

میتوان رابطهای معنادار میان آنها برقرار کرد؛ مشروعیت يک

حکومت است.

اصطالح سیاسی با بار معنايی کامالً مثبت و قاچااق ياک واژه
در حوزه اقتصاد و جرمشناسی و دارای بار معنايی کامالً منفای

مباني نظري

است .اما زمانی که ثبات و بیثباتی يک کشور واکااوی شاود،

مشروعيت و مقبوليت سياسي چيست؟

ارتباط فراوانی میان آنها ديده میشود .قاچاق يکی از راههای

مشروعیت بیانکنندة رابطة میان افراد جامعه و قدرت سیاسای

است کاه مایتواناد

حاکم (اندرين ،بی تا )121 :و اساس مانادگاری و دوام هار نظاام

کارامدی و در نتیجه مقبولیات حکوماتهاا را باه ساختی باه

سیاسی است که بدون آن موجوديات حکوماتهاا باا بحاران

سو استفاده گروهها و افراد فرصت طل
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روبه رو خواهد شد .نظامهای سیاسی برای قانونی جلاوه دادن

اجازه و تفويض وی نامشرو است .نظريه دوم که نظريه الهی

سلطه و حکمرانی خود باه شایوههاا و ابازار متفااوتی دسات

مردمی نامیده مایشاود معتقاد اسات کاه ماردم از جانا

میزنند تا از يک سو سلطة سیاسی موجود را موجه جلوه داده

خداوند حاکم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود هساتند و

و از ديگر سو با آگاه نمودن افاراد از حقانیات خاود ،اطاعات

کسی نمیتواند اين حق الهی را از آنها سل

کند .بار اسااس

سیاسی آنان را فراهم نمايناد .مشاروعیت باه معناای پاذيرش

اين نظريه با توجه به سلطه تکوينی مردم بار اماور خاويش و

عقلی رفتارهای قدرت حاکم است به اين معنای کاه حاکماان

گفتار خداوند در قران (و امرهم شاورا بیانهم) ،خداوناد اداره

برای عملی کردن قادرت خاود چاه مجاوزی دارناد و ماردم

امور حکومتی امت اسالم را به خودشان واگاذار کارده تاا در

چگونه اطاعت از قدرت حااکم را توجیاه مایکنناد .در فهام

چارچوب ضوابط دينی عم نمايد .تثبیت حکومات الهام در

مشروعیت پرسش اصلی اين است که چاه حکاومتم مشارو

جامعااه ،بااه رغباات و آمااادگم جمعاام بسااتگم دارد و چنااین

است و چه کسی حاق حکوماات داردف بناابراين مشاروعیت

حکومتم نه در تشکی و نه در استمرار ،تحمیلم نیست و تنها

حکومت وابسته به توانايی آن در ايجاد و حفظ اين باور است

با خواست و اراده مردم شک ممگیرد و تداوم مميابد

که نهادهای سیاسی موجاود مناسا تارين نهادهاا بارای اداره

آملاای .)19 :2922 ،بنااابراين از اياان دياادگاه مااردم در تأساایس

جامعه هستند .از اين منظر مشروعیت به معنای مقبولیت است.

حکومت و دوام آن عام اصلی هستند.

(جاوادی

حکومت با هر فلسفه سیاسی و هر انديشهای که اسات زماانی

با در نظر داشتن موضو اين پژوهش و نیاز مبااحثی کاه

خواهد توانست به اداره مؤثر کشور بپردازد که ماورد پاذيرش

پس از اين مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،ديدگاه آن دساته

مردم بوده و مقبولیت عمومی داشته باشد .در اين مقاله نیز اين

از انديشمندان دينی که معتقد باه مشاروعیت الهای

مردمای

معنای مشروعیت مورد نظر بوده و هر جا از کلمه مشاروعیت

هستند به موضو اين تحقیق نزديکتار اسات .چارا کاه اگار

استفاده شده منظور پذيرش و مقبولیت عمومی حکومات نازد

رضايت و عدم رضايت مردم نقشای در مشاروعیت حکومات

مردم بوده است .اما مشروعیت از دو ديدگاه متمايز و تاحادی

نداشته باشد ،اصوالً پیوند قاب ارزيابی و بررسی میان کاارآيی

مکم تفسیر و تحلی شده است .انديشامندان دينای از جنباه

حکومت ،رضايت مردم و مشروعیت آن ايجاد نمایشاود .باه

شرعی بودن حکومت و میزان انطباق آن با اصاول و مقاررات

عبارت ديگر از آنجا که مطابق ديدگاه دسته دوم انديشمندان،

اسالمی به مشاروعیت پرداختاهاناد و انديشامندان سیاسای از

در حکومت دينی نیز مانند ساير حکوماتهاا پاذيرش ماردم

جنبه رضاايتمندی شاهروندان و پاذيرش عماومی جامعاه .در

نقش اساسی در مشروعیت و مقبولیت حکومات دارد ،قاچااق

مباحث بعدی اين دو نو نگرش تبیین شده است.

میتواند به کارآمدی حکومت و در نتیجه مقبولیت آن خدشاه
وارد کند.

مفهوم مشروعيت در انديشه ديني
در میان علمای دينی راجع به مشروعیت حکومات دو نظرياه

مفهوم مشروعيت در انديشه سياسي

متفاوت وجود دارد .نظريه اول که به نظرياه مشاروعیت الهای

اين تعبیر از مشروعیت به مشروعیت زمینی (يا قاانونی باودن)

است مبنای مشروعیت را باه طاور مساتقیم باه خادا

نیز مشهور اسات کاه مبتنای بار قارارداد اجتمااعی اسات .در

مربوط دانسته است و مردم اساساً در پذيرش يا عدم پاذيرش

انديشه سیاسی ،مشروعیت در دو مقیاس متفاوت به کار رفتاه

حکومت نقشی ندارند .بر طبق اين نظريه تنها خداست که بار

است .برخی آن را در تحلی های سیاسی سطح کاالن و بارای

مردم واليت و حاکمیت دارد و هر گونه اعمال واليات بادون

پاسخگويی حکومت در برابر مردم به کاار باردهاناد و برخای

معرو
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ديگر در مباحاث ماديريتی خارد و بارای افازايش کاارآيی و
پاسخگويی مديران به کار بردهاند .باه عناوان مثاال گرانلناد

2

سیاسی بايد وظايف ،نقشها ،کارکردهای حکومت و در نتیجه
انتظااارات مااردم از آن را در حکوماات ديناای و غیاار ديناای

) ،(2002معتقد است که مشاروعیت اصالیتارين عاما بارای

بازشناخت.

تحلی تغییرات سازمانی است و کوران مکی، (2003) 1از واژه
مشروعیت متراد

با پاساخگويی و بارای مطالعاه و مقايساه

وظايف و نقش هاي سازمان سياسي و کارآمدي و کاارآيي

میاازان پاسااخگويی مس اؤوالن دو کشااور انگلسااتان و ايرلنااد

حکومت

استفاده کرده است .برخای اختالفاات چاه از جنباه نظاری و

ماهیت ،ساختار و اهدا

تئوريک و چه از جنبه روشی و متديک ،در تعريف مشروعیت

در میان مردم ايجاد میکند .در واقع مردم با تأسایس ساازمان

نظرها در جنبة نظری عمادتاً

سیاسی و انتصاب فرمانروايان و متولیان قدرت سیاسی ،انجاام

شام معیارها و ماال هاای مشاروعیت حکومات و تعرياف

وظايف و مأموريتهای مختلفی را به آن محول میکنند .ايان

عناصر سازنده و محتوايی مشروعیت میشود و در بعد روشی

وظايف و مسؤولیتها از وجوه مختلفی برخاوردار باوده و باا

عمدهترين اختال

افزايش نقش حکومتها بر تعداد و گساتردگی آنهاا افازوده

سیاسی وجود دارد .اين اختال

مربوط است

نظرها به اعتبار و معر هاای 9مشاروعیت

(يوسفی.)22 :2913 ،

هر حکومت انتظارات و توقعااتی را

شده است (ربیعی .)12 :2929 ،بورالتساکی نقاشهاا و وظاايف

زوال مشروعیت سیاسی ،در حقیقت به معنای بیاعتمادی

نظام سیاسی را اين گونه بر میشمارد :تعیین اهدا

و وظايف

شهروندان يک جامعه نسبت به حقانیات و مطلوبیات نهادهاا،

جامعه ،بسیج منابع ،يگانه کردن تمامی عناصار جامعاه (ادغاام

نظام سیاسی و مسؤوالن آن است .وقتی شهروندان بر حقانیت

اجتماعی) مشروعیت يعنی تطبیق دادن حیات سیاسای عملای

و مطلوب بودن رهبران و تشکیالت سااختاری نظاام سیاسای

جامعه با هنجارهای سیاسی رسمی و قانونی

ترديد کردند ،توجیاه اخالقای و قاانونی آناان نیاز نسابت باه

.)223

(بورالتساکی:2923،

و عملاای از

اطاعت از قدرت سیاسی متزلزل خواهد شد و در نتیجه نهاد و

اندرسااون ( )1989يااک مجموعااه مناساا

سازمان سیاسی را قاب احترام و اطاعت نمیيابند .اگار نظرياه

نقشهای دولت را در هفت عنوان تدوين کرده است:

مردمی به عنوان پايه مشاروعیت حکومات

الااف) تااأمین زيرساااخت اقتصااادی :حکوماات نهادهااای

در نظر گرفته شود (که اين مقاله بر اين مبناست) زوال سیاسی

اساسی ،مقررات و ترتیبات الزم برای عملکرد موفق يک نظام

نیز با پیدايش سستی و ترديد در هر يک از دو پاياة يااد شاده

مدرن را فراهم میکناد ازجملاه تعرياف و محافظات از حاق

آغاز میشود .چنان ه قدرت سیاسای اقادام باه فعالیاتهاا و

مالکیت ،اجرای قراردادها ،تاأمین پاول ،میازان و سااير ابازار

قواعد دينای نماياد ،قادرت آن نامشارو و

اندازهگیری استاندارد ،ثبت شرکتها ،ورشکستگی ،حق امتیاز،

مشروعیت الهی

اقداماتی برخال

اطاعت سیاسی از آن حرام است .از سوی ديگر بیاعتماادی و

حق تألیف و ...
1

رضايت مردم  -به هر دلیلی  -نسبت به نظام سیاسای از

ب) تأمین کاالها و خادمات عماومی متناو  :برخای از

ديگر علتهای بروز بحران مشروعیت در نظام سیاسی اسات.

کاالهای عمومی اگرچه برای همه اعضای جامعه ارزشامندند،

بنابراين برافتادن مشروعیت يک حکومت در ارتباط فراوان باا

اما پرداخت هزينة میزان استفاده شده توساط هار فارد بسایار

کارکردهای آن است و برای شناخت دقیقتر زوال مشاروعیت

دشوار است .اگر برای يک نفر تأمین شود ،در دساترس هماه

سل

قرار خواهد گرفت ،اين نو کاالها اقالمای چاون دفاا ملای،
1

Granlund
Kurunmaki
3
Validity of indicate
2

Collective goods

4
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جادهها و پ ها ،کمک باه درياانوردی ،کنتارل سای  ،سیساتم

سازمان موجود ،يعنی نهاد حکومت هم به دنباال دساتیابی باه

فاضالب ،سیستم کنترل ترافیک و ساير زيرساختها را در بار

اين هد

حیاتی است .کارآمدی در حقیقت بیاانگر قابلیات و

میگیرد.

توانايی اداره کشور توساط ماديران و کاارگزاران شايساته آن

ج) ح و فص تعارضهای گروهی؛ دلی اصلی وجاود

است و ايفای بهینه کاار وياژههاای دولات و کسا

حاداکثر

حکومت ،نیاز به ح و رفع تعارضهاای جامعاه ،باه منظاور

رضايتمندی مردم را در پی دارد (اخوان کاظمی .)19 :2921 ،میزان

دستیابی به عدالت ،نظم و ثبات است .حکومت مایخواهاد از

کارآمدی يک نظاام سیاسای و قابلیات آن در پاساخگويی باه

طريق قوانین کارگران خردسال ،مقررات حاداق دساتمزد ياا

نیازهای مردم از طريق میازان مشاروعیت و مقبولیات آن نازد

برنامههای حقاوق و دساتمزد کارکناان ،عادالت را جاايگزين

مردم سنجیده میشود .نظاام سیاسای آنگااه کاارآيی دارد کاه

استثمار نمايد.

بتواند وظیفههايی را که بیشترين افراد جامعه از آن متوقاعاناد،

د) حفظ رقابت :بدون نظاارت حکومات ،مناافع سیساتم

انجام دهد .به عبارت ديگر وظیفه اصالی ياک نظاام سیاسای

بازار آزاد لزوماً رخ نشان نمیدهاد .رقابات نامحادود ممکان

پشتیبانی همه جانبه از زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،ماادی

کناد ،وظیفاه حکومات ايجااد بساتر

و معنوی همه شهروندان به ويژه پاسداری از آسايش و امنیات

است رقابت را تخريا
مناس

تک تک آنان در اجتما است (اخوان کااظمی .)13 :2921 ،يکی از

برای انجام رقابت سالم است.
ه) حفاظت از منابع طبیعای :بارای جلاوگیری از اساتفاده

مؤلفااههااای اصاالی ناکارآماادی حکومااتهااا جانشااین شاادن

محایط ياا

حکومت کارپرداز و ناکارآمد باه جاای حکومات برناماهدار و

حفظ منافع نس های آينده اقادامات دولات معیارهاای تنظایم

کارآمد است .در حکومت کارپرداز دولتها به جاای ايجااد و

کنندهای را در بر میگیرد.

اجرای برنامهها به حا مشاک مایپردازناد و لاذا کارآمادی

مسرفانه از منابع طبیعی ،حفاظت در مقاب تخري

و) تااأمین حااداق کاااال و خاادمات باارای افااراد :حتاای

نداشته و در اين ناو حکومات ناوعی معاملاه و باده بساتان

افراطیترين طرفداران تعق گرايی اقتصادی موافقند که يکی از

سیاسی حاکم بوده و از برنامه ،راهبرد ،مشاورت خاواهی و ..

نقشهای منطقای حکومات ،فقرزدايای اسات .دربااره ساطح

قادرت افاراد خاود محاور،

کمکها غالباً اختال

است اما خود موضاو باه عناوان ياک

نقش منطقی برای حکومت پذيرفته شده است.
ز) تثبیت اقتصاد :در چرخه اقتصادی ،همیشه افت وجاود

خبری نیست و حکومت کلاو

مستبد و خود بزرگ بین به شمار می آايد

(الريجاانی-13 :2911 ،

.)2
برای در

میزان کارآمدی يک حکومت دانستن وظاايف

داشته و شرايط رونق ،کسادی را در پی داشته اسات .جامعاه،

اساساای و کااار ويااژههااايی کااه فلساافه وجااودی حکوماات و

دولت را مسؤول وضعیت اقتصادی میداند و انتظاار دارد کاه

مشروعیت حکومت بار آن اساتوار اسات الزامای اسات .ايان

دولت برای هر مسألهای اقدام و کوشش کند

(هیاوز-211 :2923،

.)211
مفاهیم کارآمدی و کارآيی يکی از مهامتارين مفااهیم در
علوم مديريت و اقتصاد محساوب مایشاوند و از چناد دهاه

کارآيیها به شرح زير است:
الف) کارآيی نظاارت :يعنای تاوان نظاارت و همااهنگی
رفتار افراد ،گروهها از هار طرياق ممکان و از جملاه راههاای
اداری و وضع قوانین.

گذشته در عرصه علم سیاست نیز مطرح شدهاند .از آنجا کاه

ب) کارآيی استفاده از منابع :استفاده از منابع بارای حفاظ

هر نهاد مديريتی و به دنبال بیشتر کاردن کارآمادی و کاارآيی

خود و انجام وظايفی که بار عهاده دارد ضاروری اسات ايان

خويش است ،بديهی اسات کاه گساتردهتارين و مقتادرترين

منابع بر دو دسته طبیعی و انسانی است.
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ج) کارآيی توزيع يا توازن توزيع صحیح و مناس

کااال،

خدمات ،و افتخارات بین گروههای اجتماعی.

قاچاق؛ انواع و داليل آن
کلمه قاچاق کلمهای ترکی است ،به معنای گريزاندن و از نظار

چ) کارآيی پاسخگويی :که توان نظام سیاسای را در برابار

حقوقی به معنی ورود يا خروج کااال باه صاورت غیار مجااز

تحريکات پیرامون و تقاضای برآمده از سوی افراد و گاروههاا

است (مرکز پاژوهشهاای مجلاس شاورای اساالمی .)2 :2921 ،کلماه

را به نمايش میگذارد (نقی زاده.)213-212 :2913 ،

«قاچاق» در لغتنامه دهخدا معادل «بُرده ،رباوده ،آنچاه ورود

در نظام سیاسی دينی مانند ساير نظامهای سیاسی اهادا

آن به کشور و يا معامله آن از طر

دولت ممنو اسات» معناا

و آرمانهای ويژهای وجود دارد که بر اساس قوانین و مقررات

شده است .در زماان ماا در هار جامعاه و کشاوری مصااديق

الهی تعريف و شناسايی میشود .برای نمونه در نظام اساالمی،

قاچاق متفاوت است ،اما مواردی مانند مواد مخادر ،ساوخت،

قدرت سیاسی به دلی ضرورت زندگی انسانی در دنیا و لازوم

نفت ،گازوئی  ،بنزين ،اسلحه ،مشروبات الکلی و چندين مورد

به کارگیری آن برای آرمانهايی نظیر ،عدالت ،برابری و تحقق

ديگر از مصاديق قاچااق باه حسااب مایآياد .ممکان اسات

حاکمیت الهی و جز آن مورد توجه قرار مایگیارد .از بیاناات

مقتضیات اجتماعی و سیاساتهاای

امام علی( ) در خطبه 13نهج البالغه ،اهدا

مصاديق قاچاق بر حس

حکومات چناین

اقتصادی از زمانی به زمان ديگر متفاوت است و موارد ديگری

استنباط میشود -2 :بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی

را نیز در برگیرد .برخای اقاالم و اشایا قاچااق باا هنجارهاای

مؤمنان؛  -1تأمین حقوق ساير شهروندان و در امان بودن غیار

جامعه يا امنیت عمومی به حدی ارتباط دارند که در قانون هار

مؤمنان و تأمین حیات مادی ايشان؛  -9تأمین امنیت و استیفای

گونه تجارت آزاد با آن ممنو شده و اعمال ايان مقاررات ناه

حقوق مردم به ويژه مظلومان جامعاه و  -1باه ساامان نماودن

فقط بر تجار و کسبه ،بلکه بر همه مردم کشور اعمال میشود.

نظام اقتصادی جهت اداره صحیح و توانمناد جامعاه و کشاور

معامله بسیاری از کاالهای ديگر در داخ کشور ،از هیچ گوناه

(فیض االسالم .)211 :2912 ،ديگر نويسندگان با ذکر مساتنداتی از

محدوديت و ممنوعیتی برخوردار نیست .اينگونه کاالها ،فقط

و کار ويژههای حکومت را از ديدگاه اماام

از حیث اينکه بدون رعايت مقررات و تشريفات گمرکی وارد

علی( ) به شرح زير ذکر نمودهاند -2 :تأمین سعادت مادی و

کشور شده قاچاق محسوب میشود (قاسمی و بهرامی .)2921 ،در

معنوی و توجه به رشد و بالندگی ماردم؛  -1احیاا ،احقااق ،و

يک تقسیمبندی ديگر ،قاچاق را میتوان به چهار دسته تقسایم

اقامه حق و دفع باط ؛  -9تحقق عدالت؛  -1تأمین امنیت؛ -1

کرد :اول ،قاچاق اشیايی که واردات و صادرات ياا هار گوناه

تحقق وحدت امت در پرتو حکومت رهبری الهای؛  -2تاأمین

معامله آن به کلی ممنو است؛ دوم ،قاچاق اشیايی که واردات

رفاه عمومی؛  -1حفظ کرامت انسانی و  -2وصول باه تعاما

و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است؛ سوم ،قاچااق

نهجالبالغه ،اهدا

حداکثر رضايت

اشیايی که واردات و صادرات يا معامالت و توزيع ياا عرضاه

صحیح و مثبت بین حکومت و مردم و کس

آنها (اخوان کاظمی .)21 :2921 ،بنابراين میتوان گفت در هار دو

آن با مجوز خاص دولت امکاانپاذير اسات؛ چهاارم ،قاچااق

ديدگاه دينی و غیر دينی ،مشروعیت حکومت به وظاايفی کاه

اشیايی که واردات و صاادرات ياا معاامالت راجاع باه آن باا

حکومت بر عهده دارد و خدماتی که به شهروندان ارائه میکند

پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجااری قاانونی مجااز

مربوط شده است و هر کوتاهی در ايان زمیناه مشاروعیت را

است.

خدشهدار میکند .يکی از مواردی که در اين زمینه قابا ذکار

پديده قاچاق از زمانی ظهاور و باروز پیادا مایکناد کاه

است قاچاق است که به نظر مایرساد کارامادی حکومات را

دولتها برای مقاصدی مث  :حمايت از تولیدکنندگان داخلای،

شديداً تحت تأثیر قرار میدهد.

ايجاد اشتغال ،کنترل و نظارت بار کاالهاای وارداتای ،تشاويق

تبیین رابطه قاچاق با کارايی حکومتها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی
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درآمد ،حفظ مصاالح و امنیات عماومی،

حاکم بر دسترسی باه کااال و خادمات سو اساتفاده کناد و از

حفااظ سااالمتی و بهداشاات عمااومی و ي اا در جهاات حفااظ

گروههايی که به دنبال اين کاال و خدمات هستند رانت خواری

ارزشهای جامعاه ،واردات و صاادرات کااال و ارز و خرياد،

کند.

فروش يا توزيع آن را با ضوابط و مقررات خاص قرار دهناد.

عام عمده ديگر فهم منفعات ملای اسات .در برخای از

از ديااادگاه رابطاااه قاچااااق و ناااو حکومااات سیاسااای در

جوامع مفهاوم منفعات ملای ضاعیف اسات ( ،)Leys, 1965در

حکومتهای غیر دينی ممنوعیت قاچاق اساساً مبناايی قاانونی

نتیجه نهادهای کشاور و از آن جملاه دساتگاههاای اجرايای و

اجتمااعی

و مبهم اسات.

دارد که بر پايه ضرورتهای سیاسی

اقتصاادی

فرهنگی وضع شده است اما در حکومتهای دينای ممکان

مقررات اداری آن برای بسیاری از مردم غري

در چنین کشاورهايی باینظمای اجتمااعی حاصا از کاساتی

است مبنای ممنوعیت قاچاق عالوه بر ضرورتهای سیاسی

قوانین يا نقض عمدی آنها توسط کارمندان دولتی و زد و بند

اقتصادی که در همه حکوماتهاا وجاود دارد ضارورتهاای

مقامات حکومتی و کارمندان رده بااال باا افاراد و گاروههاای

برگرفته از مبانی دينی نیز است.

قدرتمند برای انجام کارهای آنها مشهود است .دولات دارای

دالي زيادی برای قاچاق ذکر شده است .در سطح کاالن

ويژگیهايی است کاه باهوجاود آورناده فرصات بارای ساو

قاچاق از مظاهر آشکار فسااد حکاومتی محساوب مایشاود.

استفاده کنندگان است از جمله :وابساتگی باه مناابع خاارجی،

اساساً ساختار معیوب حکومت است که فرصت را برای ساو

بینظمی اجتماعی و نافرمانی از حاکمیت عمومی ،نظام حقوق

استفاده در اختیار افراد و باندها قرار میدهد .بنابراين در سطح

و تعهدات ،قوانین و استانداردهای ضعیف ،دولتهای بیش از

کالن ساختار حکومتها مایتواناد فساادآور اسات .دخالات

حد متمرکاز ،بوروکراسای شاديد ،فسااد فراگیار کاه ماانع از

دولاات در اقتصاااد کشااور و زناادگی افااراد جامعااه از جملااه

نوآوری و تغییر میشود (.)Weinstein & et al., 1978

قاچاق میشود.

قوی و ضعیف بودن حکومت به عنوان مجری قوانین نیز

مشکالت ساختاری حکومتها است که سب

دياوانسااالری بیشاتر و صادور

در میزان قاچاق تأثیرگذار است .ضاعف در تحکایم سیاسای-

قوانین و تبصرههای بیشتری میشود که برخی از آنها قابلیات

اجتماعی دولت به محیطهای امنیتی منجر مایشاود کاه در آن

( Riggs,

تهديدها غالباً باه صاورت داخلای و از ساوی باازيگران غیار

 .)1963:قوانین پی یده و گساترده امکاان تفسایرهای

دولتی است تا ديگر کشورها .محمد ايوب اين مسأله را بادين

شخصی را به وجود میآورد و عدم قطعیت و نامشخص بودن

صورت خالصه کرده اسات« :دغدغاه اصالی نخبگاان دولتای

قوانین زمینههای اين فسااد را ايجااد مایکناد .باه وياژه ايان

جهاان سااوم و در واقاع فکاار دائماای آنهاا امنیاات در سااطح

موضو در کشورهای در حال توسعه مشهود است .بسیاری از

ساختارهای دولتی و رژيمهای حکومتی

است» ( Ayoob, 1995:

مسؤولیتهايی که دولت در اين کشورها به عهده گرفته اسات

 .)4جو میگدال ديگر از ابعاد مهم حکومت ضعیف را تشاريح

خارج از توان و قابلیتهاای اجرايای اوسات .افازايش نقاش

 .)Migdal,او بر توانايی حکومات بارای

اصوالً بزرگی دولت موجا

اجرا ندارند و به جای تسهی  ،کارها را دشوار میکنند
120-167

دولت در توسعه و اقتصاد موج

کرده است

(1988: 22

انحصاری شدن بوروکراسی

اعمال کنترل اجتماعی بر افاراد و جامعاه تأکیاد کارده اسات.

ماایشااود و امکااان اعمااال نظرهااای اجراياای را باااال ماایباارد

حکومتهای ضعیف در استقرار يک ساختار مرکزی قدرتمناد

( .)Beenstock, 1979: 16مقرارات زيااد و دسات و پاا گیار در

از نشانهها و ارزشهای فراگیر و همه پسند ،ناتوان هستند .اين

کنار اعمال نظرهای بوروکراتیک بستر و انگیزه را بارای فسااد

جوامع به جای اينکه در حیطه عم خود واقعاً ملای هساتند،

مهیا میکند چرا که کارمند دولتای را قاادر مایکناد از قواعاد

عمدتاً از سازمانهای محلی تشکی شدهاند که تحات رهباری
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ماردان قدرتمناد محلاای قارار دارناد (سااران قبايا و غیااره).

يافتهها

پراکندگی قدرت در دست افراد و نهادهاای بیشاتر فرصات را

ارتباط قاچاق با ارکان تشکيلدهنده کشور

برای رشوهگیری مهیاتر و گستردهتر میکند.

کشور به عنوان يک واحد سیاسی مستق از سه جز مشاخص

تورم نیز يکی از ريشههای قاچاق است .در جامعهای که

تشکی میشود .سرزمین ،حکومت و جمعیات ساه جاز ياک

تورم به پديدهای مزمن و دائمی بدل شود و افزايش درآمدهای

کشااور هسااتند .ساارزمین و جمیعاات بنیااانهااای مااادی

داشته باشد و نیاز دولتای

تشکی دهنده کشور هستند و حکومات باا سااختار مشاخص،

بودن واردات و توزيع کاالهای سرمايهای و مصرفی ،خرياد و

اراده حاکمیت برای اداره کشور را به اجرا در میآورد .عاالوه

فروش آنها را به شاغلی پار ساود بادل کارده اسات ،رشاوه

بر آن هر کشور يک علات ياا فلسافه وجاودی دارد کاه ايان

خواری ،فعالیت در شبکه گسترده توزيع کاال ،داللی ،خرياد و

فلسفه تا حدی ساختار حکومت را شک میدهاد .قاچااق باه

فروش امتیازات و يارانههای غیر مستقیم دولتی ،زمین ،مسکن،

طور مجزا و به طور کلی هر کدام از اين اجازا را تحات تاأثیر

کاالهای مصرفی و ،...به مفرهای اجتنابناپاذير تاأمین هزيناه

خود قرار میدهد.

رسمی به ندرت با نرخ تورم تناس

زندگی بدل خواهد شد .با بیان دالي پیدايش و رشاد قاچااق
اکنون به تأثیر قاچاق بر اجزای حکومت پرداخته میشود.
فلسفه و ايده حکومت

بنيانهاي مادي

نهادها

(جمعيت و سرزمين)

شکل  -1اجزاي سازنده کشور ،منبع (بوزان)56 :1991 ،

«در يک حکومت دارای ساختار درست باياد بتاوان ياک

منابع طبیعی و ثروتهای موجود) را شام مایشاود .ارتبااط

فلسفه مشخص که مبنای هويت سیاسی آن است را پیدا کارد.

قاچاق با اين بخش بیش از هر چیز با میزان تهديد ايان اجازا

اين حکومت برای انجام چاه کااری باه وجاود آماده اساتف

ارزياابی ماایشاود .کشااورها در مااورد امنیات در اياان بخااش

چرايی وجود آن چیستف رابطاه آن باا جامعاهاش چیساتف»

بیشترين شباهتها را با يکديگر دارند ،زيرا تهديدهای مربوط

( .)Buzan, 1991: 70بین فلسفه حکومت و نهادهاای آن رابطاه

به اين بخش برای کشورهای مختلاف مشاترکند از آنجاا کاه

متقاب و نزديکی وجود دارد .نهادها تا حد زيادی بیاان کنناده

کشور متکی به مبنای مادی خود است ،تهديادات ايان بخاش

اصولی هستند کاه حکومات را ساازماندهی مایکنناد .خطار

مهمترين اولويتهای امنیت ملیاند .مهمترين نیاز هر جامعاه،

قاچاااق بااا جاارايم سااازمان يافتااهای ماارتبط ماایشااود کااه در

خواه يک طايفه يا قبیله و يا يک قوم ياا کشاور اسات ،تاأمین

ساختارهای نهادی نفوذ کرده و آنها را بایثباات کاردهاناد و

امنیت آن جامعه و افراد آن است .به باور ايوب تهدياد امنیتای

برای تسهی فعالیاتهاای مجرماناه خاود تشاکیالت نهاادی

زمانی رخ میدهد که هر يک از بخشهای سیاسی ،اجتمااعی،

حکومت را از شک طبیعی خود خارج میکنند.

اقتصادی ،نظامی و زيست محیطی تا حدی مورد تهدياد قارار

مبنای مادی ياک کشاور ،جمعیات و سارزمین آن (هماه

گیرند که «پیامدهای سیاسی در پی داشته باشد که يا بار بقاای
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مرزهای کشور ،نهادهای دولتی ،نخبگاان حکاومتی و قابلیات

و رژيمها را بارای کانش ماؤثر در حاوزه سیاسات داخلای و

مقاومت آنها در برابر دشمن تأثیر بگذارد و يا توان دولاتهاا

بینالمللی تضعیف کند» (.)Ayoob, 1995: 9

باورهاي مجرمانه و منافعي که از خأل حاصل از فقدان يک فلسفه
منسجم از حکومت سوء استفاده ميکنند
(تهديد سياسي)
فلسفه يا ايده حکومت

بنيانهاي مادي
شک  -2اجزای سازنده کشور ،منبع (بوزان)21 :2332 ،

سرزمين

فساد نهادهاي دولتي
(تهديد سياسي-اقتصادي)

اعتياد و بيماريهاي مسري

گروههاي تروريستي و

(آسيب اجتماعي و بهداشت),

قاچاقچيان مسلح

اقتصاد و رفاه عمومي

(تهديد نظامي)

شکل  -2تأثير قاچاق بر امنيت ملي

از ديدگاه نظامی که در آن بر امنیت سخت تأکید میشاود
قاچاق پیونادهای عمیاقتاری باا مساائ امناین نظاامی دارد.

پرداخت و آنها را ح کارد از بخاشهاای قبلای متمايزناد»
(.)Griffith, 1997:5

بسیاری از گروههاای تروريساتی و جناا سااالر در سراسار
جهااان اعتبااار بخااش اعظاام فعالیااتهااای خااود را از طريااق

رابطه قاچاق و مشروعيت حکومت

درآمدهای حاص از قاچاق تأمین میکنند .قاچااق باه عناوان

برای در

يک منبع مالی بارای گاروههاای تروريساتی و جادايی طلا

چند جنبه مختلف و در عین حال در هم تنیده و به هم مرتبط

میتواند بر امنیت کشورها بسیار تأثیرگذار است .بارای برخای

قاچاق را در نظر گرفت .قاچاق فرصتی است برای افازايش و

از اين گروهها مشارکت در اقادامات مجرماناه يکای از مناابع

تضاعیف مشاروعیت

مهم کس

ارتباط واقعی قاچاق و مشاروعیت حکومات باياد

گسترش فساد است و فساد خود موج

نفوذ سیاسی است ،چرا که اين کار امکان دساتیابی

نهادهای مجری قانون میشود .فسااد هام محصاول عملکارد

به دو منبع مهم قدرت سیاسی در کشور ،يعنای پاول و کنتارل

حکومت ضعیف است و هم از عل تضعیف کارايی حکومت.

خشونت را برای آنها فراهم میکند .ايان بخاشهاای امنیتای

فساد موج

کاهش اعتماد به توانايی حکومت برای پارداختن

جديد «از آنجا که محدود به مرزهای ملی نیستند و در نتیجاه

به نیازهای شهروندان و کاهش رضايتمندی مردم از حکومات

کمتر میتوان با اقدامات صرفاً سطح ملی ياا محلای باه آنهاا

میشود ( .)Della Porta, 2000: 205بررسی تحقیق بانک جهانی
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از باین رفاتن اعتمااد عماومی و

شهروندان کاهش میيابد .اما اينکاه چگوناه جارايم ساازمان

نشان می دهد فساد موجا

سارمايه اجتمااعی مای شاود .انباشاته شادن تادريجی نقاض

يافته با مشروعیت ارتباط میيابند ،موضاو بسایار پی یادهای

مقررات های ظاهراً کوچک آهسته آهسته مشاروعیت سیاسای

است .آن ه که واضح است اين اسات کاه ايان جارايم ،نظاام

را از بین میبرد ( .)World Bank, 1997:102-104وقتی کاه ياک

سیاسی قانونی را از شک طبیعی خارج و تحرياف مایکنناد.

شهروند برای دريافت يکی از خدمات عمومی و يا جلاوگیری

اگر نخبگان سیاسی دارای انگیزههاای مجرماناه از درآمادهای

از مجازات به خاطر سرپی یاش از قاانون رشاوه مایپاردازد،

حاص از جرم برای تأمین کاالهای عمومی استفاده کنند ،رشد

بسااته بااه چگااونگی نگاااه بااه رشااوه امکااان بااروز دو نااو

آنها میتواند مشروعیتی به وجود آورد که به قاوانین رسامی

عکسالعم وجود دارد .از يک سو ممکن است باه رشاوه باه

بیتفاوت است و در نتیجه نظام سیاسی رسمی و قاانونی را از

عنوان هزينه بهرهبرداری نگاه شود ،درسات مثا آنهاايی کاه

درون تخري

میکند .اساتفاده از ساود حاصا از جارايم در

میخواهند از يک جااده عباور کنناد و ياا از ياک تفريحگااه

پروژههايی که میتواند به توده مردم ساود برسااند مایتواناد

استفاده کنند و از روی می برای خدماتی که دريافت میکنند،

موج

ايجاد حمايت سیاسی گستردهای شود که سانا بناای

عوارض و هزينه پرداخت میکنند .کسانی که اين هزيناههاا را

آن جرم و تبهکاری است .نتیجه منطقی نفوذ و گسترش مناافع

پرداخت میکنند ممکن اسات چناین پرداخاتهاايی را ياک

مجرمانه در سطوح مختلف دستگاههای دولتی ،ورود باورهای

معامله کامالً درست و مشرو بدانناد و هایچ تاأثیر منفای بار

کس

سود از طريق جرم به اصاول و ارزشهاايی اسات کاه

ارزيابی آنها از مشروعیت نظام سیاسی نداشاته باشاد .گاروه

جهتگیاریهاای دولات را تعیاین مایکناد و رفتاه رفتاه از

ديگری که از آنها چنین رشوههايی دريافت مایشاود ممکان

مشروعیت داخلی و خاارجی دولات مایکاهاد .تلقای ديگار

است عکسالعم کاامالً متفااوتی داشاته باشاند و آن را ياک

کشورهای منطقه و جهان از يک کشور به عنوان محلای بارای

اقدام سودجويانه و رانتخواری بدانند .رانت خواری تنهاا باه

گروههای تبهکار و اعمال مجرماناه تهديادی بارای امنیات آن

اين دلی ممکن است کاه فاردی کاه چناین رانتای را تقاضاا

دولت در بافت بینالمللی به حساب میآيد و موج

افازايش

میکند مجوز دولت را برای انجام چنین کااری دارد (چاه باه

مداخالت و ناتوانی دولت در حفظ هويت مستق کشور خود

صورت رسمی و چه غیر رسمی) .بنابراين میتوان پایشبینای

و انسااجام و يکپااارچگی اش ماایشااود و کشااور را در براباار

کرد که تجربه اين موارد از فساد بر ديادگاه فاردی کاه چناین

فشارهای خارجی آسی پذير نشان میدهد .بوزان معتقد است

نگاهی دارد در مورد حکومت تأثیر منفای دارد .آشاکارا قابا

که «داشتن محیط امن برای يک کشور مشروط به تثبیت کاما

اثبات است که زمانی که يک قاچاق ی برای وارد کردن کاالی

يک باور از آن کشور در اذهان ديگار کشورهاسات» (

خود با يک کارمند دولتی يا مقام رسمی زد و بند مایکناد باه

.)1991: 78

Buzan,

همان اندازه که به او اعتماد میکند از اعتمااد او و جامعاه باه
تجزيه و تحليل يافتهها

نظام سیاسی کاسته میشود.
میزان رشد کس

سود از طريق جرم ،نشاانگر نفاوذ ايان

انديشه در ساختار نهادی دولت است .وقتی باورهای مجرماناه

تبیین علی يافتهها ،پیامدهای قاچاق بر مشروعیت حکومات را
در چند بعد متفاوت آشکار میکند:

در اصولی که بر رفتار دولت حاکم است نفوذ میکنند ،کارايی

تأثیر قاچاق بر فلسفه حکومت :از آن جا که فلسفه و ايده

در سیاساتهاا،

وجودی حکومت مستقیماً به يک بخاش ماادی اشااره نادارد

توانااايی دولاات باارای ارائااه خاادمات اساساای و حماياات از

بلکه به اصاول ساازماندهناده و ايادئولوژيک بار مایگاردد،

ک دولت کاهش میيابد .در نتیجاه انحارا

تبیین رابطه قاچاق با کارايی حکومتها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی
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فهمیدن تهديداتی که اين بخش با آنها مواجاه اسات دشاوار

تضعیف کنند و يا به خطر اندازند در امان نگه دارند .آنچه که

است .اما برای پرداختن به ايان مساأله دو راه وجاود دارد :راه

در اين زمینه زنا خطری جدیتر به حسااب مایآياد ،ورود

اول در نظر داشتن نکتهای است که بوزان باه آن اشااره کارد:

مقامات باالتر دولتی در قاچاق و فساد است که آثا متعاددی را

فلسفهها و نهادهای يک حکومت به صورت تفکیک ناپاذيری

در پی دارد :افزايش حمايت از گروههای جرايم سازمان يافتاه

در هاام تنیاادهانااد .راه دوم پیونااد دادن اياان بخااش انتزاعاای

و در نتیجه دشوار شدن مبارزه با آنها؛ عدم تخصایص مناابع

حکومت به مفهوم مشروعیت است .از بعاد تاأثیر قاچااق بار

به اهدا

واقعی آنها و در نتیجه ناکارآمد شدن دولت؛

فلسفه وجودی حکومت ،نگرش حکومت به قاچاق بسیار مهم

تأثیر قاچاق بار سارزمین و جمیعات :از جنباه جمعیتای

است .برخی کاالهای قاچااق از آنجاا ممناو هساتند کاه باا

قاچاااق تااأثیرات گسااتردهای دارد .در بساایاری مااوارد ک ااالی

بنیانهای اصلی يک حکومت در تضاد هستند .چنانکه پیشاتر

قاچاق به سالمت عمومی و فردی آسی

میزناد و مشاکالت

اشاره شد مشروبات الکلی نمونهای از اين کاالها در حکومات

فراوان بهداشتی ايجاد میکند .افزايش اعتیاد و باالرفتن شامار

اسالمی هستند .قاچاق چنین کاالهايی ضمن ايان کاه ضاعف

معتادان يک تهديد جدی برای ساختار اجتمااعی  -اقتصاادی

حکوماات و قااانون در کنتاارل و نظااارت ماؤثر را بااه نمااايش

جامعه است که عملکارد حکومات را باه ساختی باه چاالش

میگذارند نشاندهنده تضاد اساسی بخاشهاايی از جامعاه باا

میکشد .از جنباه ديگار ورود کاالهاای فرهنگای کاه اخاالق

کلیت يک حکومت هستند و به اصطالح ريشههای اساسای را

اجتماعی را مورد هاد

قارار مایدهاد ،تضاعیف پیونادهای

نشانه میروند.

اجتماعی و افزايش ناهنجاری اخالقی را به دنبال دارد که هام

تأثیر قاچاق بر نهادها و قوانین کشور :از بعد تأثیر قاچااق

برای حکومت مشک آفرين است و هام اعتمااد عماومی باه

بر نهادها و قوانین جاری کشاور باياد گفات هار چاه پدياده

توانايی دولت برای کنترل آن را ترديدپاذير مایکناد .از جنباه

قاچاق عمومیت بیشتری داشته باشد به بی اعتبار شدن قاوانین

اقتصادی نیز قاچاق ضربهای اساسی به پیکار تولیاد داخلای و

و نهادهای کنترلی منجر مایشاود و ايان مساأله بایاعتماادی

عاملی در جهت نابودی صنعت و اقتصاد داخلی تلقی میشاود

متقاب مردم را به همراه مایآورد .قاچااق باه عناوان يکای از

و اعتبار نهادهای حکومتی برای کنتارل اوضاا را نازد طیاف

مظاهر فساد ،زنجیرهای از معضالت را پدياد مایآورد کاه در

وسیعی از تولید کنندگان و فروشندگان رسمی از بین میبرد و

نهايت کارآمدی حکومت را به چالش میکشد .وجود فساد در

اين به معنای کاهش مشروعیت حکومت است .به طور کلی از

نهادهای اجرای قانون مانند پلیس ،گمر  ،نیروهاای نظاامی و

ديد جمعیت و جامعه قاچااق از زواياای گونااگون کاارايی و

تبادي قاچااق

کارآمدی حکومت را زيار ساؤال مایبارد و عاما مهمای در

به يکی از مناابع درآمادزا در غیااب مناابع اقتصاادی درسات

کاهش اعتبار و مشروعیت حکومت است .از بعد سرزمینی نیز

کارمنادان رده پاايین

وجود قاچاق به منزله عادم کنتارل ماؤثر سارزمین و نااتوانی

مجری قانون و در نتیجه قرار گرفتن آنها در معرض فسااد و

حکومت در حفاظت از مرزهاست .چرا که گروههاای تبهکاار

مشارکت آن در اين امر بیثباتی شاديد را باه دنباال مایآورد.

با ايجاد ناامنی در مرزها و بایثباات کاردن آنهاا باه تساهی

بیثبات شدن ساختارهای دولتای باه خااطر نفاوذ گاروههاای

قاچاق از طريق اين مرزها مبادرت میکنند .عدم تواناايی ياک

تبهکاار در نهادهاای دولتاای بار کا سااختارها و فرايناادهای

دولت در کنترل مرزها مشروعیت خارجی آن را نیز زير سؤال

سیاسی تأثیر گذاشته و اين فرصت را برای اين گروهها فاراهم

میبرد .در برخی موارد به ورود کشور همساايه بارای تعقیا

میکند تا خود را از اقداماتی که ممکن است موقعیت آنهاا را

باندهای قاچاق به داخ سرزمین منجر میشود و باه معنای از

مرزبانان و همکاری آنها با قاچاق یان موج
میشود که ترکی

آن باا حقاوق اناد
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امروزی ناکارآمد است .بنابراين ممکن است کارآيی قاوانین و

دست رفتن و حاکمیت است.
مش اروعیت بااه عنااوان اص ا اولیااه و بساایار مهاام دوام

نهادهای دينی مجری قانون زيار ساؤال رود کاه در هار حاال

حکومتها از يک سو ريشه در فلسفه وجودی حکومات و از

ناکارآمدی و نارضايتی را به دنبال دارد و به کااهش مقبولیات

سوی ديگر ريشه در کارآيی و کارآمدی نظاام حااکم دارد .باه

حکومت منجر میشود .هر گونه خدشه به مقبولیت حکومات

دلی در هم تنیده بودن فرايندهای حکومتی ،تفکیک باین ايان

دينی عالوه بر همه پیامدهای معمول در حکومتهاای راياج،

که چه داليلی چه جنبهای از مشروعیت را خدشهدار میکند تا

باورهای دينی جامعه را نیز به چالش کشاد و پیامادهای آن از

حدی مشک است .به عنوان مثال ممکن است دالي اقتصادی

چند جنبه کارآيی حکومت دينی را زير سؤال میبرد:

 -تجاری کارآيی و کارآمدی اقتصادی  -رفاهی حکومت را به

 )2ترديد در اثربخشی نهادهاا و قاوانین دينای و خدشاه

چالش کشد .اما اين امر مسلماً پیامدهای اجتماعی و سیاسی و

وارد شدن به فلسفه حکومت .حکومت دينی برای دستیابی باه

حتی امنیتی دارد و بديهی است که مشروعیت کلای حکومات

اهدا

خود بدون ترديد قوانین و نهادهای ويژهای را تنظیم و

را زير سؤال میبرد .میتوان گفت قاچاق در ناکارآمادی نظاام

تأساایس ماایکنااد .چنااانکااه کااه گفتااه شااد يکاای از نقاااط

حاکم برای اجرای قوانین و مقررات و نظارت و کنتارل کاافی

آسی پذيری حکومتها از قاچاق ،فلسفه حکومت اسات .در

بر فرايندهای اجرايی ريشه دارد .عدم اجرای قوانین و مقررات

حکومت دينی قاچاق میتواند از يک سو ناشی از کم اعتباری

و نداشتن نظارت و کنترل ممکن است خود پیامد مشاروعیت

باورهای دينی در میاان ماردم اسات .باه طاور مثاال مصار

پايین نظام حاکم و ضعف و سستی حکومت است .به عباارتی

مشروبات الکلی در يک کشور اسالمی ،از يک سو نشاندهنده

قاچاق میتواند حاصا ياک حکومات ضاعیف باا قاوانین و

بیاعتقادی بخشی از جامعه به حرام بودن شراب به عنوان يک

مجريان ناتوان است .در عین حال پیامدهای قاچاق نیاز ابعااد

حرام دينی است که اين موضو فلسفه حکومت را به چاالش

مختلف زندگی فردی و جمعی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار

میکشد .از سوی ديگر کارآمدی نهادهايی کاه وظیفاه تبیاین،

میدهد و به کااهش اعتباار و کاارآيی و افازايش ناکارآمادی

تبلیغ و تريج قوانین اسالمی و رشد دينای ماردم را بار عهاده

حکومت منجر میشود که طبیعتاً باه انجاام نادادن وظاايف و

دارد با ترديد مواجه میکند.

مسؤولیتهای حکومت و برآورده نشده انتظارات مردم منجار

 )1کاهش اعتبار مجريان و مسؤوالن حکومتی .چناانکاه

میشود و نارضايتی عمومی و کاهش مشاروعیت حکومات را

گفته شد در حکومت دينی رفتار و برخاورد مساؤوالن عاالوه

به دنبال دارد .در حقیقت قاچاق در میاناه چرخاه مشاروعیت

بر اين که وظیفهای قانونی محسوب میشود ،وظیفه ای در راه

قرار دارد و هم میتواناد زايیاده مشاروعیت اناد حکومات

خدمت به خلق خدا و کس

رضاايت الهای نیاز باه حسااب

است و هم میتواند خود موجبات از دست رفاتن ياا کااهش

میآيد .قانونگذاران ،مجريان و مسؤوالن حکومتی هماواره در

مشروعیت حکومت است .در نمودار  2اين فرايند ترسیم شده

انجام امور بر کس

رضايت الهی تأکید مایکنناد و بخشای از

است.

کار خود را در راه رضای خدا میدانند .قاچاق به طور عمومی

در حکومتهای دينی داليلی که قاچاق را پديد مایآورد
ممکن است ناشی از نارسايی قوانین و يا عملکرد نامناسا

درستی نهادها و درستکارداری مجرياان آنهاا را باا مشاک

و

مواجه میکند .در چنین فضاايی بایاعتماادی عماومی ايجااد

ناتوانی مجريان است .از آنجا که ساختار حکومت مبتنای بار

میشود که هم اعتبار قوانین و همه اعتباار مجرياان آن را زيار

دين است ،وجود قاچاق ممکن است اين تلقی را ايجااد کناد

سؤال میبرد.

که قوانین دينی ناقصاناد و ياا ديان در اداره صاحیح جامعاه

تبیین رابطه قاچاق با کارايی حکومتها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی
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است اثبات میشود.

ارزيابي فرضيه و نتيجه
نگاهی اجمالی به زيانها و آسی های بیشمار قاچاق بر پیکر

از ساوی ديگاار چنااانچااه اعتبااار و کااارآيی و مقبولیاات

جامعه نشان میدهد که همه ابعاد زنادگی افاراد ياک جامعاه

حکومتی کاهش يابد ،کارايی و اثربخشی آن تا حادی کااهش

تحت تأثیر اين پديده قرار دارد و هایچ بخشای نیسات کاه از

میيابد که اعتبار خود را نزد افراد جامعه از دست مایدهاد و

قاچاق منتفع شود .قاچاق از مظاهر آشاکار فسااد اجتمااعی و

زمینه برای کاهش حاکمیت مؤثر آن در پهنه جغرافیايی کشاور

اقتصادی به شمار میآيد که مایتواناد روناد کااری نهادهاای

فراهم میشود و در نتیجه گروهها و باندهای تبهکاار زمیناه را

حکاومتی را مختا کاارده ،کااارايی ،بهاارهوری و اثربخشاای را

قانون مانند قاچاق مهیا دياده و آن را

کاهش دهد و اهدا

و چشماندازهای يک کشور را به راحتی

برای انجام اعمال خال

انجام میدهند .هر اندازه امور خاال

قاانون در کشاور رواج

کند .از اين رو قاچاق میتواند به راحتای يکپاارچگی

بیشتری پیدا کند مشروعیت حکومت در افکار عماومی بیشاتر

ملی و ثبات جامعه را را در همه زمیناههاا باه خطار انادازد و

آسی

میبیند و اين همان چرخه منفای قاچااق و مشاروعیت

توسعه اقتصادی و سیاسی را که الزماه پیشارفت هماه جانباه

است که بخش ديگاری از فرضایه تحقیاق اسات .باه عناوان

کشورهاست با رکود مواجه کند که اين به منزله از دست رفتن

حاص نهايی پاژوهش ،تاأثیر و تاأثر و چرخاه مشاروعیت و

اعتبار و مشروعیت عمومی حکومت است .بنابراين آن بخاش

قاچاق در شک نمودار  2ترسیم شده است.

منحر

از فرضیه تحقیق که ناظر بر اثر قاچاق بار مقبولیات حکومات
مشروعيت پايين

حکومت ضعيف ،قوانين مبهم،و
کلي و فساد اداري و عدم کنترل

سوء استفاده از قوانين ،ناتواني در
کنترل و نظارت

قاچاق

کاهش رضايتمندي

نارضايتي از کارايي و

عمومي ،بيثباتي

کارآمدي حکومت

کاهش کارايي و افزايش

از بين رفتن امنيت رواني،

ناکارآمدي

اقتصادي ،اجتماعي

مشکالت اقتصادي ،امنيتي
اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي

نمودار  -1چرخه مشروعيت و قاچاق ،داليل ،پيامدهاي و فرايند اثرگذاري و اثرپذيري
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