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 چکیده

 گردشگري مقاصد اقتصاد  بر  جرم وقوع منفي اثـرات بـررسي و بوده خشونت انواع و جريم وقوع هدف  ديرباز  از گردشگري مناطق

 انواع کيفري بررسي از عبارت مقاله اين اصلي هدف. است گرفته قرار محققين توجه مورد  اغلب دشگرگر  ورود  براي  تقاضا  نـيز و

 جرائم انواع که است اين مقاله اصلي سؤال .است شرقي مرزهاي از مخدر مواد قاچاق بر تأکيد با ايران به ورودي گردشگران جرائم

  هر  در گردشگري که توسعه دهد يماند؟ نتايج اين مقاله نشان کدام شرقي مرزهاي بر تأکيد با ايران به ورودي گردشگران کيفري

  خدماتي و  عمراني هاي بخش در اشتغال  ايجـاد ، ها زيرساخت توسعه کار، و کسب فضاي بهبود قبيل از مثبتي پيامدهاي اغلب کشور

 داشته پي در را مرزها از مخدر مواد قاچاق مانند منفي تيتـبعا تواند مي  حال  عين در اما دارد پي در  را  گردشگري  اماکن توسعه و

 از و تحليلي -توصيفي صورت به اطالعات گردآوري شيوه و اهداف و موضوع به توجه با تحقيق اين انجام روش .باشد

آوري  بر اين اساس جمع .باشد مي حاضر موضوع خصوص در فقهاي و حقوقدانان نظريات و قانوني متون بررسي طريق

 به و معتبر علمي درجه داراي مقاالت اينترنتي جستجوي و داده هاي پايگاه به مراجعه و اي کتابخانه صورت طالعات بها

  .است اطالعاتي هاي بانک و برداري فيش صورت به اطالعات گردآوري ابزار .بود خواهد شده رساني روز
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 مقدمه

مصرفدیگرسرزمیندرجهانگردیککههاییهزینهمثالً.استمحصوالتوخدماتنامرئیصادراتجهانگردی

فرآیندیجهانگردی.استارزیکهبومیکاالهایهدایا،خریدنقل،وحملمسکن،تفریحات،غذاییهزینهکندمی

کندمیفعالرادیگراقتصادیهایبخشسایرکهاست ها،جادهتوسعهوگسترشسببجهانگردیتوسعه.

بایدکهایگونهبهاشتغالهایفرصتایجاد.شدغیرهوتجارتتاریخی،بناهایترمیمبندری،امکاناتها،فرودگاه

صنایعی،غذایصنعتی،هایفرآوردهکیفیتبهبودخدماتی،کارکنانجذبسببجهانگردیمراکزهتل،ایجادبگویم

گرفته،قرارفراوانتوجهمورداخیرهایسالدرمؤثربسیاروعمدهاقتصادیعاملیکعنوانبهجهانگردی.دستی

ویژهخصوصیتلحاظبه.استآندراشتغالزمینهگستردگیدارد،اقتصادینظرنقطهازجهانگردیکهمزایاییاز

همگیکهشودمیتقاضاایجادکاالهاوخدماتازبسیاریبرایاستپولگردشومصرفهماناکهجهانگردی

تـوسعهکشورهایخالفبر.استجهانگردپذیراییوکشوراقشاردراقتصاددرمتوازنرشدآمدنپدیدموجب

دررابطهایناسـت،گـسترشحالدرجرائموقوعوگردشگریبینرابطهبررسیدرمطالعاتهاآندرکهیافـته

.شودمیاحساسزمـینهایندربـیشترمطالعاتانجاملزومونگرفتهقـراربررسیموردروشنیبهانایر

وارزآوریواشتغالجهتازخصوصبهکشورها،ملیچرخهدرهافعالیتتریناقتصادیازیکیامروزگردشگری

خاصیالمللبینتأثیراتفرهنگیسیاسی،ارتباطی،مزایایدارایآنبرعالوهکهشودمیتلقیمختلفمناطقرونق

است اینازوهستندطبیعیمناطقنیزوغنیفرهنگیمیراثدارایکهجهانکشورهایاغلبدلیلهمینبه.

کنندمیاستفادهاقتصادیتوسعهدرراهبردیابزاریمنزلهبهفعالیت فراوان،استعدادهایداشتنرغمعلیکشورها.

ازگیریبهرهزمینهدرنتوانستهاست،شایستهچنانکهطبیعیوفرهنگیهایجاذبهدشگری،گرعظیممنابعوجود

یابددستخودمقامخوردرجایگاهبهالمللبینعرصهگردشگریهایورودیودرآمدها گردشگریمسئلهدر.

رونقایجادباعثکشوربهخودورودباوشودمینامیدهتوریستکهاستخارجیافرادوجودمهمعواملازیکی

بنابراینگیردصورتافراداینرویدقیقکنترلبایدکهشود؛میکشوردرالمللیبینفرهنگیوارتباطیاقتصادی

.هستندافراداینکنترلمسئولخارجهاتباعکلادارهودادقراراطالعاتبحثدرراموضوعاین

مزایایالمللیبینتأثیراتوفرهنگیارتباطی،اقتصاد،لحاظازشدبیانکهتوریستوگردشگریمسئلهبهتوجه

مزایایبتوانتانمودکنترلراهاآنبایدپس.باشدمضریامفیدکشوردرتواندمیتوریست.داردکشوربرایزیادی

فرهنگترویجواخبارآوریجمعجاسوسی،ازهاآنصحیحکنترلبابنابرایننمود؛استفادهکشوردرهاآنوجود

دیربازازگردشگریمناطق.رساندمیراکشوردرجهانگردیوتوریستاهمیتخوداینوکردجلوگیریغرب

نـیزوگردشگریمقاصداقتصادبرجرموقوعمنفیاثـراتبـررسیوبودهخشونتانواعوجریموقوعهدف

استگرفتهقرارنمحققیتوجهمورداغلبگردشگرورودبرایتقاضا همانندجامعههردرجرموقوعاساسبر.

گوناگونیهایشاخصبـررسی،ماهیتبهبستهکهاستایمؤلفهچندمفهومیاجتماعی،مفاهیمدیگرانواع

روندکاربهآنسنجشجهتتوانندمی گردشگرانجرائمانواعکیفریبررسیازعبارتمقالهایناصلیهدف.

جرائمانواعکهاستاینمقالهاصلیسؤال.استشرقیمرزهایازمخدرموادقاچاقبرتأکیدباایرانبهورودی

موضوعبهتوجهباتحقیقاینانجامروشاند؟کدامشرقیمرزهایبرتأکیدباایرانبهورودیگردشگرانکیفری
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نظریاتوقانونیمتونبررسییقطرازوتحلیلی–توصیفیصورتبهاطالعاتگردآوریشیوهواهدافو

اساسجمع.باشدمیحاضرموضوعخصوصدرفقهایوحقوقدانان این بهبر اطالعات صورتآوری

روزبهومعتبرعلمیدرجهدارایمقاالتاینترنتیجستجویودادههایپایگاهبهمراجعهوایکتابخانه

روش.استاطالعاتیهایبانکوبرداریفیشورتصبهاطالعاتگردآوریابزار.بودخواهدشدهرسانی

بودخواهداستداللیوکیفیصورتبهمقالهایندرتحلیلوتجزیه راموضوعمتغیرهایکهشیوهبدین.

ابعادتبیینبهنظامندصورتبهشدهگردآوریهایدادهتحلیلوتوصیفضمنودادهقراربررسیمورد

.گیرندمیقراراستداللموردهادادهباشد،بایدآنچهبههستآنچهازارگذباوپرداختهموضوعمختلف

 مبانی نظری

خودفراغتاوقاتگذراندنقصربهکهافرادیکهاستهاییفعالیتگردیجهانسازماندیدازگردشگریصنعت

.سازمانمللسهپردازندمیگردشبهآنجادرروزچندینیایکبرایوروندمیخودزندگیمکانازدورمکانیبه

 :نوعگردشگررامعرفیکردهاست

 گردشگر)توریسم(داخلی:سفرشهروندانیککشوربهنقاطمختلفهمانکشور-5

 گردشگر)توریسم(ورودی:سفرشهروندانکشورهایدیگربهیککشور-0

:5930صـمیمیوخبره،عفریجـگردشگر)توریسم(خارجی:سفرشهروندانیککشوربهکشورهایدیگر)-9

0٢-55.) 

زادگانیاشرافبهتوریستابتدادر.شدمطرحفرانسهدروشانزدهمقرندربارنخستینبرایتوریستهمواژه

نمودندیممسافرتبهاقدامزندگیالزمیهاتجربهکسبوتحصیالتتکمیلبرایکهشدمیگفته دربعدها.

سفرفرانسهبهگردشویگذرانوقتوسرگرمیبرایکهرفتیمکاربهکسانییدربارهاصطالحاینفرانسه

کهشدمیاطالقکسانیبهبیشترتعمیمبابعدهاوکردندیم یهاواژه.رفتندیمسفربهمنظوراینبهاصوالً

وپیشرفتوتوسعهزمانسا.دارنداییژهومعانیجهانگردیصنعتقاموسدر«مسافر»و«کنندهبازدید»،«جهانگرد»

درساعت0٢کمدستخود،همیشگیاقامتمحلازخارجکهداندیمشخصیراجهانگرد5اقتصادیهمکاری

 (.55-5930:0٢همان،باشد)سیاحتوگردشحال

-5است:جرمباشدزیرشرطدودارایکهعملیهردیگربیانبهوکندنقضراقانونکهعملیازعبارتجرم

تنهاییبهرسمیغیراحکامطریقازآنکنترلرفتاریکه-0باشدمخربوقبولقابلحدازبیشتاریکهرف

(.59٣0اردبـیلی،)باشددشوار

وحقوقآنانبرایحقوقیهایسیستمتمام.دراندشدهدانستهقانونینظرازبیگانهاتباعمصادیقازیکیجهانگردان

اندگرفتهنظردرتکالیفی مدنیقانون1مادهباشد.میمتفاوتگوناگونهایسرزمیندرتکالیفوحقوقایناما؛

کهمواردیدرمگربودخواهندایرانقوانینمطیعخارجهوداخلهاتباعازاعمایرانسکنهکلیه:داردمیمقررایران

شغلومسکنحقوق،مال،جان،حیثیت،است:داشتهمقررایراناساسیقانون00اصل؛وباشدکردهاستثناءقانون
                                                                                                                                                               
1
. OECD 
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خارجیوایرانیازاعماشخاصازمنظورکند.تجویزقانونکهمواردیدرمگراستمصونتعرضازاشخاص

تمامبنابراین؛استگرفتهقرارکشورهاتمامپذیرشموردجزاییقوانینخصوصاًقوانینبودنسرزمینیاصل.است

اصلماسوییاز.نمایندتبعیتایرانمقرراتوقوانینازبایدموقتطوربهحتیکنندیمزندگیایراندرکهکسانی

اطالعباایرانقوانینازکهیاگانهیب.میارفتهیپذخودمانحقوقیسیستمدرهمرامجازاتوجرمبودنقانونی

بتواندیمماقوانینحدیچهتاباشدنمی بهتوجهبا؟.باشدداشتهحاکمیت(خارجیجهانگردان)گانگانیبر

وظایفازاینخیر،یااستجرمکهاینازمصادیقازبرخیدرحقوقییهاستمیسمیانشدیدینظرهااختالف

دهد)قرارگردشگراختیاردرراالزممقرراتوراهنماازیامجموعهجهانگردورودازقبلتااستمیزبانکشور

(.591٣:9٢شاهی،عمو

 گردشگری مهم ادابع

هایقدیمموردتوجهبودهاستدررمباستانماقانوناقوامرااحترامبهبیگانهووضعمقرراتمناسبآناناززمان

گردشگریدارایابعادمهمیاستکهماباید.پرداختیسراغداریمکهبهتنظیمروابطبینشهروندانوخارجیانم

 .دروضعقوانینجدیدلحاظکنیم

:بعداقتصادیـورودواقامتجهانگردانباعثورودارزوتقویتمالیواقتصادیکشورمانخواهدبودوهرالف

آنانمیشویبیشتریراایجادنماییمموجبورودبیشترگردشگرانمیهاوجاذبهمیترباشچهمادراینزمینهفعال

ماباشندویاحتییمشتریانخوبیبرایکاالهاایباشندوداشتهیمناسبیهادهیهاواباخودممکناستطرح

 دراینامربهبررسیبپردازندتوانندیقصدمشارکتباتاجرانماراداشتهباشند.کهالبتهکارشناسانفنبهترم

بعدفرهنگی اتباعخارجیبهایرانموجبتبادلفرهنگیمیانایرانیانوبیگانگاناستیعنیبـ ورود آنانبا:

م آشنا ایرانی سنن و رسوم جهانشوندیآدابو سرتاسر به را ایرانی تمدن فرهنگو منفی نکاتمثبتو و

مسائلامنیتیرادرحفظوو.پسهرچهرابطهمناسبیباآنانداشتهباشیموبتوانیممیزبانخوبیباشیمرسانندیم

 .داشتهباشدیابسیارارزندهیامدهایپتواندیحمایتازگردشگرانرعایتنماییم،اینرفتارم

ازخودبهنمایشتریمنطقیاماباوضعقوانینشایستهومتعادل،چهرهتیجـبعدسیاسی:وقتیدولتوحاکم

بگذاردورفتارهاییکهدرشانیکحاکمیتاستازخودنشاندهدوانزجارشراازتروریسماعالمداردوبااکثر

اتباعخارجیجهترفاهحالیهامنطقیدنیادرارتباطباشدوحتیبدونمالحظهمواضعسیاسیدولتیهادولت

م ابرازدارد، عمالً فراهمآوردوحسننیتخودرا یانهیباهزتواندیجهانگردانبیگانهاقداماتدرخورآنانرا

روشنوشایستهدرذهنداشتهباشندودریاچهرهاندکاذهانجهانیانرابهجانبایرانمتوجهسازدتاازایران

 (.591٣:9٢شاهی، عمو)رودیخودبهخودازبینمزیآماتهامیهااینصورتهرگونهبرچسب

 قوانین وضع در مهم عناصر

وزماناحوالواوضاعبهشودمیهاآنمیانازکهدارندتوجهخاصیعناصربهقوانینوضعبرایکشوریهردر

:موجوداحوالواوضاع–الفکرد.اشارهاکثریتاتباعمورددینومذهبحاکم،عرفورسوموآدابمکان،

.باشندمسئلههربرایمناسبیپاسخبتواندکهایگونهبهشوندمیوضعحاجترفعونیازحسببرقوانیناغلب
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بزنیمالزماقداماتبهدستمجبوریمامراینبراییمندارقانونیبیوتکنولوژیمحصوالتزمینهدرمامثالعنوانبه

درعرف:حاکمورسومآدابوعرفـب.نمانیمعقبکشورهادیگرازکهاینبرایدهیمتغییرراقبلیقانونو

ورسومآداببهقدرآنکشوریهردرمردم.اندحرکتدرجلوسمتبهنیزموجودهایسنتوداردنفوذجامعههر

همینراستایدرهمگذارقانونپس.کردجداهایشانسنتوعرفازراهاآنآسانیبهشودنمیکهاندوابستهخود

کندمیوضعرامناسبقانونورودمیپیشجمعیباور توجهعرفگوناگونمصادیقوتقسیماتبهبایدالبته.

ومدنیقانونایرانمانندداردقوانینوضعدرزیادینقشدینکشورهاازبرخیدر:مذهبودین–ج.داشت

درداردتأکیدامراینرویهممااساسیقانونیاودهدمینشانراموضوعاینواضحبسیاراسالمیمجازاتقانون

استمتفاوتتأثیرایناماداردراخودتأثیردینکشورهاهمه مورددررامقرراتیدنیاکشورهایاغلبدر.

درحتیوگیردصورتکاراینترآسانوباشندنداشتهمشکلیاقامتوورودحیثازکهاندکردهضعوجهانگردان

(.59٣٢هاشمی،)هستندامتیازاتیدارایارزیجهتازجهانگردانکشورهاازبعضی

 جهانگردى با مرتبط قوانین

برداردراصنعتاینبنیادىقانونجهانگردی،قوانین در ارائهراجهانگردىتوسعهسیاستقانوناینمعموالً،.

.کندمىتعیینرا(جهانگردیاىمنطقهدفتربا)جهانگردىملىسازمانمالىتأمینمنابعوساختاروظایف،وکندمى

استالزممتعددىویژهمقرراتعالوهبه بازرسیِهاىروشومجوزصدورشرایطاستانداردها،بهمقرراتاین.

.شودمىمرتبطجهانگردىاقداماتدیگروتورهاراهنماهاىمسافرتی،هاىآژانسجهانگردی،هاىانرستورها،هتل

استضرورىآناعمالوآمدهوجودبههاهتلبندىطبقهنظامکشورها،برخىدر درکاساسبرمقرراتاین.

اىشالودهبامقرراتاعمالبراىمندانکارهاىقابلیتوالزمسازوکارهاى.شوندمىتهیهمنطقهیاوکشورنیازهاى

علیمیرمحمد)باشندشدهبیانمقرراتدربایدصنعتایناستانداردهاىاعمالهاىروش.باشندموجودبایددائمى

(.593٢تجریشی،

هستنداهمیتحائزجهانگردىمدیریتوتوسعهبراىمشخصمقرراتوقوانینبعضى بندیمنطقهبهنیاز.

خاصمناطقدرتوسعهاستانداردهاىاعمالوزمینکاربرىکنترلواىمنطقهجهانگردىمناطقتعیینراىبمقررات

داردوجودجهانگردىتوسعه کهباشدضرورىاستممکنداردوجودحاضرحالدرمقرراتبندیمنطقهاگر.

قوانینوضع.دربرگیردراهتلىمناطقیلقبازجهانگردىنوعاززمینهاىکاربرىتاکرداصالحنحوىبهراهاآن

مقرراتاینچنانچه)بودخواهدضرورى(زیستمحیط)محیطىتأثیرارزیابىشرایطجملهاززیست،محیطحفظ

مقرراتسهولتسازی،ساختمانضوابطوسوزىآتشوایمنىبهداشت،تندرستی،عمومىضوابط(.نباشندموجود

کارِوتوسعهبراىهمگىمالیاتىوکارگیرىقوانینآن،متعلقاتومهمانانبهوطمربتعهداتقوانینعملیاتی،

هستندمهمجهانگردىتسهیالت دادنونقل،حملنرخکنترل)ونقلحملخدماتوتسهیالتبهمربوطمقررات.

تأثیرتحتراجهانگردىعملیاتنیز(مسافرتیمسیرهاىوایمنىشرایطونقل،حملهاىشرکتوافرادبهمجوز

(.593٢،تجریشیعلیمیرمحمد)دهندمىقرار

تاریخىوباستانىهاىمکانوطبیعىهاىپارکدیدنی،مناطقبرمبتنىجهانگردىتوسعهکشورها،ازبسیارىدر

بایدونىقاننظرازشدهحفاظتمناطق.هستندمهمبسیارمنابعایننگهداریِبراىهاآنحفظوهاپارکقوانین.است
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ازمحافظتقوانین.شودنظارتدقتبهبایدبازدیدکنندهوزمینکاربرىوشوندکشىنقشهومشخص

جهانگردانازمحافظتبراىقوانیناین.استشدنتصویبحالدرکشورهاازبسیارىدرجهانگردکنندهمصرف

علیمیرمحمد)نکنندسوءاستفادههاآنازاخالقىاصولومدیریتفاقدجهانگردىمؤسساتتااندشدهطراحى

(.593٢،تجریشی

 مخدر مواد قاچاقبررسی کیفری 

وفزایندهتهدیدعمقومخدرموادسوءمصرفجهانیگسترشورشدوغیرقانونینقلوحملی،المللنیبقاچاق

یهابخشوهاتدولاولویتدرهاستسالبشری،جامعهاخالقیوجسمیفکری،سالمتبرآنجدیراتیتأث

وجهانیجامعهفراوانیهاتالشی،المللنیبیهاونیکنوانسوجودباواستگرفتهقرارمتحدمللسازمانمختلف

ونشدهآنتبعاتمهاروکنترلدرموفقیتموجبمخدر،موادمصرفسوءوقاچاقبامقابلهدرربطیذکشورهای

تهدیداتصدردروشدهتبدیلجهانیمعضلوبلیهیکبهسانیانغیرتجارتاینافزونروزگسترشوبسط

 (.59٣٣،اسعدی)استگرفتهقرارالمللیبینوملیامنیتی

مخدر بروزموجبوسازدمیمخدوشراهاانسانپایدارتوسعهکند،مینابودراوجوامعهاانسانزندگیمواد

مخدر،استعمالگردد....میجرائم دارخدشهراجهانیثروتوداراییترینمهمیعنیجوانانرشدوآزادیمواد

ساختارها،ملتثباتودمکراسیکشورها،استقاللها،انسانرفاهوسالمتبرایبزرگیخطرموادمخدر.سازدمی

یکمخدر،وادمالمللیبینآید.قاچاقبهشمارمیآنانهایخانوادهوامیدوارانسانهامیلیونمنزلتوجوامعکلیه

بنیادهایکهکشورهاستملیامنیتتهدیدکنندهوهادولتسرزمینیصالحیتناقضوفراملییافتهسازمانجرم

استرفتهنشانهراامنیتیوسیاسی-فرهنگی-اجتماعی-اقتصادیمختلفهایحوزهدرجامعهاساسی نقش.

طریقازمخدرموادقاچاقبهمربوطهایفعالیتترشگسدربزرگهایقدرتوهادولتازبرخیپنهانوآشکار

سیاسیاقداماتبرخیانجاموکالندرآمدهایکسبمنظوربهمافیاییهایگروهوهاشبکهکارگیریبهوتشکیل

المللیبینتجارتسودآورترینسالح،ونفتازبعدمخدرموادهمچنانگفتتوانمیونیستپوشیدهکسیبر

جهانیهایوکنوانسیوننهادهاساختارکهباوراستاینموادمخدرگواهپدیدهفراگیریوسترشگروند.است

خدمتدرموادمخدراقتصادحقیقتدرواستالمللیبینهایتالشهماهنگیبرایهاییبرنامهومبارزهظاهرفقط

(.59٣٣،اسعدی)استقدرتوسیاست

هایهزینهتاکنونکنندهمصرفوتولیدکنندهکشورهایازبیشالمللیبینرتتجااینترانزیتمقدمخطدرایران

ومنطقهدرصنعتیوسنتیموادمخدرانواعقاچاقوتولیدمراکزشدنواقع.استپرداختهرازیادیمادیوانسانی

اصلیمسیرهایدرارایراناسالمیجمهوریجهان،تریاککنندهتولیدترینبزرگافغانستان،بابودنمرزهم

متحدمللسازمانکلدبیرمعاونازنقلبه.استدادهقرارآمریکاواروپابهمخدرموادقاچاقوالمللیبینترانزیت

مخدربامبارزهسال،یکبرایاگر انگلستان،کشورهایمصرفسالچهاراندازهبهشودمتوقفایراندرمواد

مخدرایتالیاوفرانسه )رسدمیاروپابهایرانطریقازمواد 0/٢/1٣کیهانروزنامه. واقداماتدههسهرغمبه(.

ومادیبسیارهایهزینهصرفوموادمخدرترانزیتوباقاچاقمبارزهوایراناسالمیجمهوریفراوانهایتالش

موادمخدر،حجمافزایشندروبابلکهنبوده،پدیدهاینمهاروکنترلبارابطهدرموفقیتشاهدتنهانهمعنوی،
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نیزمعتادانشماروکشورداخلدرموادمخدرمصرفموادمخدر،المللیبینقاچاقهایشبکهگسترشوترانزیت

تولیدواروپامقصدبهافغانستانشدهترانزیتموادمخدرساالنهتولیددرصد96شدنریزسر.استیافتهافزایش

درآنمعضالتومرتبطجرائماعتیاد،گسترشعاملافراد،دسترسیسهولتوورکشدرصنعتیموادمخدرانواع

پرانواعبهسنتیمخدرموادازمصرفالگویتغییردارد،اهمیتوافزایدمیهانگرانیبرآنچه.استشدهجامعه

.استتوجهقابلوترمخربآنتبعاتوآثارکهاست(کنندگاندرصدمصرف٢6ازبیش)صنعتیوخطرشیمیایی

قاچاقبینج.ا.ایرانبهدالیلیکهدرپیمی درمعرضتهدیدپدیده استوهمینآیدهمواره مخدر المللیمواد

مرتبطباآناست.جرائمعواملخودموجبگسترشموادمخدرو

 ،موادالمللیبینزیتترانمسیر(…،ترکیهوافغانستانواقعشدنایراندرمنطقهموسومبههاللطالیی)پاکستان

مشتریانوکنندهمصرفکشورهایبهایرانخاکازمخدرموادانتقالمسیرترینهزینهکموترینمناسب)مخدر

(جهانی

 موادمخدردرجهانکنندگانترینتولیدهمسایگیومرزطوالنیباپاکستانوافغانستانمهم

 ابعادشرایطخاصاقتصادیومعیشتیساکنانمناطقمرزی یافتگیکافیاینمناطقدر توسعه کشوروعدم

گسترشقاچاقموادمخدرهایزمینهمختلفووجود

 فعالیت ایمنطقهگستردگیدامنه مسیرهایتردد تعدد پراکندگیو نقاطهایکاروانوجغرافیاییو قاچاقدر

مختلفکشور

 درابعادوسطوحمختلفانیرساطالع،ناکافیومؤثرنبودنآموزشوسازیفرهنگخالء

 ترانزیتموادمخدرافغانستانبهغربازداالنایرانوسرریزشدنموادمخدرترانزیتشدهبهداخلکشور

 وموجبافزایشعرضهربطذیهایدستگاهناکارآمدیشیوهکنونیمبارزهومتناسبنبودنساختاروکارآمدی

زانبهموادمخدرشدهاست.زماندسترسیودسترسیآسانوارکاهش

 عدممدیریتتقاضاوناتوانیدرمهارپدیدهتغییرالگویمصرفازسنتیبهصنعتی

 تولید،بازارپرمصرفوقاچاقموادمخدرسودآوری

 پنهانوابستهبهسرویساطالعاتیبرخیکشورهاهایشبکهوجود

 سیرترانزیتمهایاستانعدمتمرکزبرانجاماقداماتپیشگیرانهدر

انداز:موادمخدربرایایرانعبارت آثاروپیامدهایگسترش

 اجتماعیهایناامنیدرمؤثرتبدیلموضوعموادمخدربهتهدیدامنیتیو

 وپیامدهایآنآثاروجامعهدرمرتبطباموضوعموادمخدرجرائماجتماعیومفاسدوهایناهنجاریافزایش

ومفاسداقتصادی(شوییپول،قاچاقکاال،اخالقیفساد،شرارت،طالق،گیریگروگان)مانند:قتل،

 )تغییرالگویمصرفازموادمخدرسنتیبهشیمیاییوتولیدوتوزیعگستردهموادمخدرصنعتی)شیمیایی

  مجازاتمجرمان تشدید اجرایقانون از مخدرپیامدهایناخواسته خانوادمواد جامعه، در اعدام( و)حبس، ه

حقوقبشریهایسازمان
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 هایهزینهمادیومعنویفردی،اجتماعی،مقابله،مهار،پیشگیری،درمانومبارزهباترانزیتوهایهزینهایجاد

مرزهاکنترلوانسداد،استحکام

 هابیماریانواعگسترشوتهدیدحوزهسالمتجامعه

 وباندهایقاچاقموادمخدربهمنظورهاشبکهریبابرایآلودگیمالیعواملمحلی،مرزیوهمکابسترسازی

تسهیلدرورودوترانزیتموادمخدر

 مواد مخدر در ایران با مبارزه و گذاریقانون روند 

اسالمیانقالبازقبل-الف

مخدرپدیدهبامبارزه اسالمیانقالبازقبلمواد از) 5911الی 50٣3سال استراتژیفاقدسال0٣مدتبه(

وبودهوقتهایدولتوسیاستشنگرازمتأثرهابرنامهواقداماتوبودهمدتبلندمدونوسیاستمشخص

داخلیواوضاعالمللیبینفشارهایاثردرعمدتاًهاسالاینطولدرنامهوآییننامهتصویبوقانون10تصویب

تریاکتحدیدقانوننامبهمدونقانوناولینالدیمی 5356سالدرشانگهای،کنفرانسازپس.استگرفتهصورت

تریاکتولیدوخشخاشکشتبرایگونهمحدودیتیهیچقانونایندر.رسیدتصویببهملیشورایمجلستوسط

قانونمرفین،وکوکایینقاچاقشروعبا.استشدهوضعمالیاتدینار966تریاکمثقالهروبراینشدهبینیپیش

 در ایران کردن ومحکومالمللیبینفشارهایاثردروگردیدوضع5965لسادرموادمخدرایرانوارداتعمن

 نظارتدولت تحت خشخاش کشت و تصویب ماده 50 در تریاک انحصاردولتی قانون 5961 تیرماه در ملل، جامعه

 سیر تریاک صادرات شده، انجام تاقداما رغمعلی تأسیسشد. دولتی انحصار موسسه نام به ایموسسه و گرفت قرار

 در.یافت افزایش 5951 ل سا در کیلوگرم٢٢٣900 به 596٣ ل سا در کیلوگرم 035193 از آن میزان و صعودیداشته

 کشت منع نامه تصویب 5951 سال در و رسید بهتصویب موادمخدر قاچاق مرتکبین مجازات قانون 5950 سال

 ایران، دولت داخلی، هایواکنش و المللیفشارهایبین اثر در .شد گذاشته رداجرامو به ایران از منطقه90در خشخاش

 تصویب با و برده بهمجلس را تریاک المللیبین قرارداد به ایران شرط و قید بدون الحاق الیحه590٢ سال در رسماً

رویکار با قانون این .رسانید امضا به را معتادان درمان و قاچاق با ومبارزه خشخاش کشت ع من نامه تصویب آن،

 ل سا در دوباره .گردید اعالم مجاز و قانونی کشتخشخاشو ملغی 5900 ل سا در هژیر عبدالحسین دولت آمدن

 قانون 599٢ ن آبا در .رسید تصویبمجلس به الکلی مشروبات و موادمخدر فروش و خرید و تهیه قانونمنع 5995

 تریا با مبارزه آن،سازمان اجرایی نامهآیین 59 ماده در که رسیده تصویب به نیز استعمالتریاک و خشخاش کشت منع

 و تنصادر 566 میزان این از که شده گزارش تن 366 ایران در تولیدموادمخدر سال، همین در .گردید بینی پیش ک

 و قاچاق تولید، علیه هگسترد فعالیت سال 59 مدت بهقانون این تصویب با است. گردیده مصرف داخل در تن ٣66

 هایسازمان تمجید و تعریف ظاهریو هایموفقیت رغمعلی است، گرفته انجام ایران در مصرفموادمخدر سوء

 تصویبمجلس به تریاک صدور و خشخاش کشت اجازه قانون ،59٢1 درسال سریع چرخش یک در المللی،بین

 داده اختصاص خشخاش کشت به زراعی هایزمین بخشیاز وزیران، هیات تصویب با ساله همه و رسید ملی شورای

اعتیاد قرار پهلوی دربار اختیار در موادمخدر قاچاق انحصار هااینسال در .شد  آن از ناشی سوء تبعات و گرفته،

(.59٣0رحمدل،)کرد پیدا ادامه اسالمی انقالب تاپیروزی وضعیت این و یافت گسترش



 626 ...بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران

 اسالمی انقالب از بعد - ب

 پدیده با مبارزه تاریخ در عطفی نقطه اسالمی، تشکیلجمهوری و 5911 بهمن در ایران مردم اسالمی انقالب پیروزی

 مهم هایبخش در هاییودگرگونی تحوالت ایجاد ضرورت رغمعلی.گرددمی محسوب جهان و درایران موادمخدر

 عیار تمام تحمیلجنگ و 5913 شهریور در عراق رژیم تهاجم و اجتماعی و اقتصادی،فرهنگی سیاسی، ابعاد در کشور

 مورد موادمخدر با مبارزه سازمان ساختار و ومقررات وقانون نشد خارج اولویت از موادمخدر موضوع ساله، ٣

مخدر مرتکبین مجازات تشدید قانون 53/9/5913 تاریخ در.گرفت بازنگریقرار  تأمینی، اقدامات و جرائممواد

 معتادانتوسط به تریاک فروش کار به عمالً و رسید اسالمی انقالب تصویبشورای به معتادان، اشتغال و درمانی

 مسئولیت 5901 سال از گردید. تلقی جرم مصرفموادمخدر و ممنوع خشخاش کشت و شد ه داد خاتمه دولت

مخدر مبارزه مواد سلسلهانتظ نهاد ن ای و گردید واگذار اسالمی انقالب کمیته ه ب با  و عملیات اقدامات، امی،

 به توجهعبا مجمو در و داد قرار کاردستور در را ایران طریق از مواد وترانزیت موادمخدر قاچاق با مبارزه هایطرح

 انقالب هایکمیته مسلحانه اقدامات و هادادگاه عمل وسرعت قاطعیت و تحمیلی جنگ اسالمی، انقالب از پس شرایط

تالش  تشخیص مجمع 5901 آذر سوم.بود مؤثر و بازدارنده حدودی تا مقطع ن ای در شده انجام هایاسالمی،

 ب موادمخدر با ستادمبارزه قانون، این 99 ماده موجب به و کرد تصویب را باموادمخدر مبارزه قانون نظام، مصلحت

دیگری مرحله وارد موادمخدر با ارزهمب و گردید تشکیل سازمان،و وزارتخانه ٣ عضویت با و وزیرنخست ریاست ه

(.59٣0،رحمدل)بود قانون این هایویژگی طوالنی،از هایحبس و )اعدام( سنگین هایمجازات عمل، شدت .شد

 ترانزیت مواد مخدر از ایران 

خاطربهمنطقهاین.باشدمیآسیادرتریاکاصلیتولیدکنندهمناطقازیکیبهاشارهدراصطالحیطالییهالل

وپاکستانافغانستان،کشورسهکوهستانیمناطقشاملطالییهالل.شودمیخواندهناماینبهماههاللباشباهت

ازبخشیکهمیانمارآنازبعدوبودجهاندرتریاکتولیدکنندهترینبزرگافغانستان،5335سالدر.استایران

دههدرطالییهالل.داردتریاکتولیددرطالییمثلثازترطوالنیبسیارسابقهطالئیهالل.باشدمیطالییمثلث

.کردکاربهشروعپنجاهدههازطالییمثلثکهحالیدریافتتوسعه06قرنهفتاد

ورشدآمریکا،جنوبوآفریقاغربدرکوکائینمصرفافزایشآفریقا،شرقدرهروئینمصرفسوءشیوع

هایبحرانجملهازآسیاشرقجنوبوخاورمیانهدرصناعیمخدرموادرفمصسوءوتولیدسریعگسترش

ازیکیزیستمحیطبحرانوجمعیتبحرانای،هستهبحرانکناردرمخدرموادقاچاق.آیندمیشماربهنوظهور

جهاندرتریاککنندهتولیدترینبزرگباایرانهمسایگی.استگرفتهلقبیکموبیستقرنعمدهبحرانچهار

مرزهایامنیتدرمهمیعامل(شمالیآمریکایواروپا)مواداینمصرفبازارمسیردرگرفتنقرارو(افغانستان)

(.59٣1:5٣1زرقانی،)استخاصطوربهشرقیجنوبمرزهایامنیتوعامطوربهکشور

شودمیتولیدافغانستاندرجهانتریاکدرصد٣1حدودمللسازمانگزارشاساسبر افغانستانهمچنین.

مخدرموادتولیدروندبرتأثیرینیزافغانستانسیاسیتحوالتوتغییر.کندمیتأمینرادنیامخدرموادازدرصد16

کهزمانیدرچهوداشتنددستدرافغانستاندرراقدرتهاکمونیستکهزمانیدرچه.نداشتهاستکشورایندر
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افغانستانکهاکنونچهوداشتنددستدرراقدرتطالبانکهزمانیدرچهوگرفتندستدبهراقدرتمجاهدین

وجودافغانستاندرمخدرموادتولیددارد،دستدرراامورمسندمرکزیدولتیواستغربیهایقدرتدستدر

تولیدیمخدرموادرانزیتتمسیردرکهکشورهاییتمامی.استبودهافزایشحالدرروزبهروزقضاازوداشته

این.هستندمخدرموادمصرفوتوزیعسرریز،خطردرهموارهدارند،قرارمصرفبازارهایبهطالییهاللمنطقه

متحملسیاسیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،نظرازراهنگفتیهایهزینهمخوففرایندایننتیجهدرکشورها،

مواجهکندیبامناطقایندرپایدارتوسعهورشدروندوزوالبهروها،آندراجتماعیهایسرمایهوشوندمی

.است

انداز:عبارتآسیاییمبدأباهرویینترانزیتجهانیمسیرهایترینمهم

...اروپاییکشورهایسایراروپا،جنوبترکیه،ایران،افغانستان،:شاملبالکان،مسیر .5

اروپاشرقروسیه،میانه،آسیایافغانستان،:شاملشمال،مسیر .0

اروپاجنوبوقفقازایران،افغانستان،:شاملبالکان،شمالمسیر .9

مرکزیاروپایوغرببهپاکستانازمستقیمطوربه .٢

مرکزیوغربیاروپایبهآفریقاطریقاز .1

مرکزیاروپایوغرببهآسیاشرقجنوبوجنوبازمستقیمطوربه .0

مرکزیاروپایوغرببهفارسخلیجوخاورمیانهطریقاز .1

مرکزیاروپایوغرببههندازمستقیمطوربه .٣

ها،اروپاییها،آمریکاییکهاستحالیدراین.آیدمیافغانستانازشود،میایرانواردکهمخدریموادعمدهبخش

بامبارزهدرکشورهااینسهمونیستندمخدرموادبامقابلهدنبالبهاساساًافغانستان،درغربکلیطوربهوناتو

استاندکبسیارمخدرموادقاچاق خیزی،تنهاست)امیروتکعرصهایندراستدههچندینایرانیعنیاین.

ترینتولیدکنندهتریاکدنیابودهاست.ایندرحالیاست.افغانستانازاوایلقرنبیستویکمتاکنونبزرگ(59٣1

برایمصارفداخلیکشتمی53٣6کهاینکشوردراوایلدهه درابعادبسیارمحدودوتنها کرد.خشخاشرا

هایسالجنگ،هرسالهمیزانکشتخشخاشخودراافزایشدادهوشاهدساختآزمایشگاه96رغمافغانستانبه

شوجودجاستکهچهارتباطیمیانجنگدراینکشوروکشتخشخاسازیهروئینبودهاست.سؤالاینآماده

 دارد.

استان اینمیان، در پاکستانیاست. افغانستانیو قاچاقچیان درگیرجنگیدائمیبا مرزهایشرقیخود ایراندر

کیلومتربا966کیلومترباپاکستانو366تریندرگیریراباقاچاقچیاندارد.ایناستان،سیستانوبلوچستانبیش

آنجایی از مشترکدارد. مرز اهمیتنمیافغانستان امنیتمرزهایشان به خیلی کشور دو این بارکه همه دهند،

 مسئولیتدفاعازاینمرزهابهعهدهمقاماتایرانیاست.

ازهروئینقاچاقشدهازافغانستانازدرصد91المللیموادمخدر،حدودکنترلبینهیئتبراساسآخرینگزارش

المللیاست.بنابهآمارارائهشدهتوسطخودایراندراتبهبازارهایبینکهبرایمصرفداخلیوصاگذردمیایران
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تنازسال09کشفوضبطهروئینبهطورقابلتوجهیازبیشاز،5بهدفترجرموموادمخدرسازمانمللمتحد

درپنجماهاولسال0655تندرسال5600بهحدود0650 رهگیریهابی0659کاهشیافتهاست. شازسال،

رسدکهمیزانکشفوضبطتریاکخامثابتباقیماندهاست،بااینحال؛میزانکشفبودهاست.بهنظرمی0650

تقریباًایرانمقاماتایران،مخدرموادبامبارزهستادگزارشبه همچنانروبهافزایشاست.«متامفتامین» وضبط

بود0663سالبرابرششافزایشاینکهاندکردهمصادره0659سالاولماهپنجدر«متامفتامین»تن90/0

 (.591٢سـرانجام،)

بامشترکهایکاوشاست،زیادپاکستانوافغانستانباکشورشرقیمرزهایطولدرمخدرموادبامبارزهاگرچه

افزایشالمللیبینهمکاران برای مقاماتایرانی است. جهبینهایهمکاریکم در موادالمللی تکاهشقاچاق

هایطرح.دفترمبارزهباجرموموادمخدرسازمانمللاندکردهمخدردرمنطقهدرراستایمنافععمومیابرازعالقه

 خود همسایگان و ایران بین پاکستان»ویژهبههمکاری » افغانستان»و تحقیقات« از برخی است. کرده تسهیل را

 سال در پاکستان و هیچ0659مشترکایران ایاالتمتحده شد. مخدر مواد ضبطمقادیریاز کشفو به منجر

ایدوجانبهنامهموافقت اما ندارد، مخدر مواد کنترل مسائلمربوطبه در ایران جملهایمنطقههایهمکاریبا از

(.591٢سـرانجام،)کندمیتشویقراازحمایتدفترمبارزهباجرموموادمخدرسازمانمللگیریبهره

  جرم وقوع و خارجی گردشگران ورود

تعریف،طبق.استگردیدهمبدلگذاریسرمایهاهدافترینجذابازیکیبهاخیرهایدههدرگـردشگریصـنعت

حداقلومسافرتخـودزنـدگیعادیمکانازغریمکانیبهکهافرادییافردهایفعالیتمجموعهبهگردشگری

است،فراغتاوقاتگذراندننزیآنانمسافرتازهدفوکنندمیاقامتآنجادرسالیکحداکثروشبیک

مـطالعات(.59٣3چـیانه،حیدری)شوندمینامیدهگردشگرنیزشوندمیتعریفاینشاملکهکسانیوشدهاطالق

،(0655عارف،)زندگیکیفیت،(066٣چـنگ،لیو)اقـتصادیپایداررشـدبرگردشگریمثبتاثراتگـوناگونی

.انددادهنشانرا...و(5939همکاران،واربابیان)کارآفرینیتوسعه،(5930خبره،وصمیمیجعفری)انسانیتوسعه

موجود،آمارهایاساسبر.آیدمیشـماربـهارزودرآمـدازتوجهیقابلمنبعگردشگریکشورها،ازبسیاریدر

رایوروناحیهکشورهایازبرخیدرداخلیناخالصتولیدازدرصد56حـدود0656سـالدرگردشگریصنعت

درالمللیبینگـردشگرمـیلیون1/9حدودجذببانیزایرانکشور(.065٢آلتینداگ،)استدادهاختصاصخودبه

گردشگرجذبلحاظازچهارمرتـبهمصر،وعربیمتحدهاماراتسعودی،عربستانکشورهایازپس،0659سال

0659،گردشگریجهانیسازمانساالنهگزارش)استدادهاختصاصخودبهراخاورمیانهمنطقهدر نشانکه(

گـرفتهقراراقتصادیگذارانسیاستتوجهموردگذشتههایسالازبیشایراندرگـردشگریصـنعتدهدمی

اسـت.

بـرکـهتأثیریوآنماهیتعلتبهوبودهمطرحهارسانهتوسطهموارهکهاستایپدیدهجرمدیگرسویاز

استدرکقابلجامعهآحادتوسطآسانیبهگذاردمیافرادزنـدگی مـصوباسـالمیمـجازاتقانوندومماده.
                                                                                                                                                               
1
. UNODC 
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»کندمیتعریفگونهاینراجرم5916سال شـدهتـعیینمجازاتآنبرایقانوندرکهفعلیترکیافعلهر:

تأثیرینـزیاقتصادیهایفعالیتبرفرهنگیواجتماعیمخربپیامدهایبرعالوهجامعهدرجرائموقوع.«بـاشد

ازمانعکهکنندمیتـوصیفاقتصاددرمالیاتاثرمانندبهراجامعهدرجرائموقوعاثرمحققانبرخی.داردمنفی

استایگونهبهجـرممـاهیتکهمعنااینبه(.0656اوترانتو،ودتوتو)گرددمیخارجیواخلیدهایگذاریسرمایه

گـردد.جـامعهدراجـتماعیپیوندهایونیکوکاریپیامدهایشدنرنگکمباعثتواندمیکه

ایجـاد،هازیرساختسعهتوکار،وکسبفضایبهبودقبیلازمثبتیپیامدهایاغلبکشورهردرگردشگریتوسعه

تـبعاتیتـواندمـیحالعیندراماداردپیدرراگردشگریاماکنتوسعهوخدماتیوعمرانیهایبخشدراشتغال

داشـتههـمراهو...رانیزبهجرائم،وقوعومحلیبومیهایهویتدادندستازکودکان،اجباریکار:مانندمنفی

591٣ویل،داس)بـاشد :٢1 مقاصدگردشگری، ایمنیدر و جرایم مباحثمربوطبه ومستقیمیتأثیر(. رفـتار بر

در و گردشگران هرصنعتنهایتتـجارب در داردکشورگردشگری نقاطآنجاییاز. گردشگری مناطق که

امنیتوتامینجـرایمبـاقابلهمحسنشهرتهرکشوردرروند.میمستعدیبرایوقوعانـواعجـرایمبهشمار

(.این066٢)گلنسنوپیک،آیدبـرایرشـدگـردشگریدرآنکشوربهحسابمینیازپیشترینمهمگردشگران،

مردمدر بسیاریاز توجهمقصدگردشگریخودانتخابهنگامدرحـالیاسـتکه و، مسئلهجـرم به را الزم

داسویل،)اینمـسئلهفکرنکنندبـهسـفروترجیحمـیدهـنددرایام (0666برانتوهمکاران،)تـبعاتآننداشته

591٣:٢1.) 

بـررسیاثـراتو(5330)شیبلروهـمکاران،هدفوقوعجرایموانواعخشونتبودهدیربازمناطقگردشگریاز

مقاصدگردشگریبرمنفیوقوعجرم همکااقتصاد و )اندرز نـیز5330ران، و )پیزام،گردشگرورودبرایتقاضا(

اغلب5333 اساسویت( بر است. گرفته محققینقرار توجه اثراتصنعتگردشگری5335)مورد جـوامعبر(

ودهافزارزشالمللیاست.درحقیقتتنوعکـاالها،خـدمات،جذبگردشگرداخلیوبینتعدادآنبرتأثیرازفـراتر

اجـتماعی-اقـتصادیاثـراتدقیقسنجشاستکهایگونهباصنعتگردشگریبهدرگیرسیاسیهایجناحوحتی

وتحقیقاتمـحدودیدرتـشریحارتـباطمیانجذبهانظریهآنرابادشواریروبهروکردهاست.باوجودآنکه

توجیهایناگردشگرووقوعجرمدردسترساست اولبـر، دیدگـاه تأثیررتباطازچندنظرقابلتصوراسـت.

منفیجرایمبرتقاضابرایورودگردشگرواقتصادمقاصدگردشگریاستواراستودیدگاهدوماثـرگـردشگریبر

الیتیعادیرفـتارهایمـجرمانهرافـعهادیدگاه(.یکیدیگرازاین533٢)کراچ،دهدجرایمرامدنظرقرارمیمیزان

قانونراکـلیدبـهحداقلرساندنوقوعاجرایوبهکارگیریهرچهبیشترمامورانآوردمیبرایمجرمانبهحساب

داندجرایمدرمناطقگردشگریمی دیگرنیزبـهنـقش5330)شیبلروهمکاران، دیدگاه هاآندرکههاییمکان(.

(درتوجیهرابطهبینگردشگریووقـوع5339)رایان(.5330رد)کراتس،است،توجهدابیشترامکانوقوعجرم

ترتیب این به را فرضیه پنج استبندیطبقهجـرایم، کرده هـستندگردشگران-5: جـرایم تصادفی وقربانیان

مناطقگردشگرینیستحـضور در جرایم عاملرشد علتماهیتاماهایفعالیت-0گردشگر به کنمجرمانه

گردشگرانبهایندلیلکه-9گـردشگریاسـتوسـاکنینبومیوگردشگرانهردوازقربانیانجرایمهستند

 .هستند،حضورگردشگرعاملرشدجرایماستتریآساناغلبقربانیان
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-1ردشدتونوعجرایمدرمناطقگردشگریبانوعتقاضایکـاالهاوخـدماتگردشگرانرابطهمستقیمیدا -٢

تروریستیبههایفعالیتاغلباهدافمـشخصیبـرایگردشگریاماکنو،گردشگرانبهدالیلمذهبیوسیاسی

 آیند.شمارمی

نشانبهجرمحساسبـودهوبـهطورمتناوبنسبتبهآنواکنشگـردشگرییکفـعالیتانـسانیاستکهنسبت

ترغیبازافرادشاملمجرمانوقـربانیانونـیززیادیجـذبتعدادماهیتجرمخیزمناطقگـردشگری،.دهدمی

 ورفتارهایخشونتهافعالیتافـرادبـهانـجام

عـللنرخباالی-0 میمناطقگردشگریبهشماردرجرایمآمیزوضـداجتماعیاز سـهولتدسـترسیبهآیند.

کهبرخییلهمبستگیورودگردشگرورشـدجـرایمباشد،زیراازدالتواندمیگردشگرینیزتفریحاتدرمناطق

بـهتفریحاتگـاهی روحی تخلیه برای راهی آمیزخشونتعنوان کار به خصمانه میو رابطهروند. هـمین در

 عنوان برایداردمیپریدوکس مـقصدی عـنوان به گردشگری مـحل یک تـوسعه کـه با هایزمینهتفریحات

منسفیلدتواندمیمیزآخشونت و پیزام و گردد افزایشنرخجرایم به 5330)منجر توسعهنیز( کـه دارنـد عقیده

 باافزایشانـواعمـختلفیازجرایمدرارتـباطاسـت.اغلبگردشگری

افزایش ون(دراینرابطهدالیلیچ53٣6)؟فوجیوماکدهدمیامـاچگونهحضورگردشگرانمـیزانجرایمرا

نامناسبموسساتگـردشگریوتـغییرمحیطبومیدراثرریزیبرنامه،گردشگرانحملاشیاءگرانبهاوپولتوسط

مـطرح گردشگرانرا سطحاندنمودهحضور گردشگریدر بـررسیمـعایبتوسعه با محققان از بـرخیدیگـر .

یجمعیتوهمچـنیننـاتوانیخـدماتعمومیازسیستمحملونقلدرمقابلهباهجومفصلناتوانیمحلی،به

اشارهگردشگرانجملهخدماتنیرویپلیسبرایمقابلهبـافـشارهایمـقطعیافـزایشجـمعیتدرهـنگامهجوم

اندداشته دورازانتظارنیستچنینمناطقیبهعلتخدماتضعیفنیرویپلیس،دلیلهمین(.به0659)مورفی،

برایاعمالمجرمانهوپنهانماندنازدیدبـهتریمناطقیزیادوحجمباالیمسافربهصورتبالقوهگردشمال

نیزبرهمینموضوعداللتدارندقانونمانوران نتایجبرخیازمطالعاتتجربیانجامشده ،وماک)فوجیباشند.

وقوعجرایماشارهدارد.براساسایندیدگاه،رخ(.دیدگاهیدیگربهنـقشنـهادهایاجتماعیدرکاهشن53٣6

مسافرتیهمگامبانیرویپلیسبخشیازهایآژانسوگردشگریهایسازماننهادهاییمانندهاآنجوامعیکهدر

هنجارهای دوشاجـتماعیمسئولیتبرقرارینظمو بـر درازمدتنرخکندمیرا در وقوعجرایمتریپایین، از

هایفرصتخلقازطریقتوانندمی(.زیراایننهادها0665)مزنروروزنفیلد،کنندمیتجربهباگردشگریرامرتبط

 (.5935آورند)عباسیودیگران،عملوتقویتنـیرویپلیسازمـناطقگردشگریمحافظتبیشتریبهشغلی

اغلبمرتبطباماهیتگردشگری،وسعتمناطقاستکهالگوهایوقوعجرمدرجامعهآنازشواهددیگرحاکی

بسیهدف است)اوجونگو رفـتارهایگـردشگران تنوعفرهنگو و گردشگر فصولهجوم ، بـرخی0650، .)

(وسرقتازاماکن5310،همبستگیمثبتیبینگردشگریوجرایممربوطبهرانندگی)گومزنیزدیگرمـطالعات

)استنگلندمسکونی گزارش533٣، را همچنینانواعمختلفیازجرایمجناییازاندنموده( فردی،حمالتقبیل.

اثریمنفیدرنگرشتواندمیهاآنتجاوزبهعـنفوقـتلعلیهگردشگرانخارجیوجودداردکهوقوعهریکاز

ازجرائمینظیرکیفترپایینبسیاروقوعچنینرویدادهاییاغلبنرخ.اگرچهافکارعمومیرادرپیداشتهباشد
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بیشازجرایمشودمیاستکهموجبایگونهبهاینجرایمبادررابطهایرسانهقاپیوسـرقتاسـت،اماپوشـش

 (.5935)عباسیودیگران،تـوجهافکارعمومیقرارگیرندکانوندیگرمورددر

مختلفدرمقاصدهایزمینهبافـرهنگیمـتنوع،بهدنبالتفریحاتاجـتماعیوهایریشهازآنجاکهگردشگرانبا

است.مؤثرنـیزدروقوعجرمفرهنگیگـردشگرانهایزمینهگفتکهتواندمی(،0656)جادرسیچ،اندگردشگری

-هستندپذیرآسیببـومیدرمـقابلجرایمسـاکنینازگردشگرانبیشترکهدهندایندستنشانمیازشواهدی

 برای53٣0)پیرس، عاملمهمدیگریاستکهتقاضا امنیتمناطقگردشگری، تـحتگردشگری(. قرارتأثیررا

جنگدهدمی همچنینتروریسم، یا. انتخابمقاصدگـردشگریایکنندهتعیینمجرمانهعواملهایفعالیتو در

یکدرجرایمعلیهگردشگرانوقوعخطرنظردارندکهباالرفتناتفاقآید.درمجموعمحققینافـرادبهشمارمی

اثری آنمـنطقهمنفیمقصدگردشگری، به برایورود داشتهوموجبکاهشتقاضا برحسنشهرتآنمنطقه

شودمی عنایتبه0661)کوزاکوهمکاران، با توانمیذکرشدهمبانی(. نرخباالتریازباانتظارداشتکشورها

 کمتریازگردشگرهایخارجیراجذبکند.حجمجرایم،

ساماندهیخوبیبرنامهیجهانگردیبههایتوسعهسیاستچنانچه آشـناییبـرایراهـیتوانندمیشوندریزیو

هایدیـگرفرهنگردههاوخوخالصهفرهنگسنن،عادات،آداب،عقایدیزندگیسایرملل،نحوهبامردمکشور

آیدمـیوجـودبههاییزمینههایاجتماعی،مبادالتفرهنگیوتعاملایجادامکانبافرآیندایندرکـشورهاباشند.

اینازسازد.شودوتجاربفرهنگیمردمکشورراغـنیمـییدیدمردممنجرمیوسعتنظروبسطحوزهبهکـه

نیزاینامکانفراهممیبرایمردمکشطریق ارزشـآیدورما بهجهانیانتا انتقالهایمـثبتفـرهنگیخویشرا

تواندآثارتخریبیومنفینیزمـییصنعتجـهانگردیتوسعهزمانباآثارمثبتفرهنگیواجتماعی،همالبتهدهند.

 درپیداشتهباشد.

ینظراواینچرخهبهمصورساختهاست.نمودارینـظامتوریسمرادرتـکاملیسـیرمحققینبهنامباتلر،ازیکی

گیریازآثارموقعدرموردپیشبهچنانچهگذاردولیـپیشرفتمـیشودوروبـهیکشفشروعمیتکاملیازمرحله

 نشود، اقدام آن مـیبهمنفی مـنتهی مرحلهگردد.سقوط اکتشافیدر گـردابتدا، است.تـعداد محدود شگران

تنظیممیبرنامهانفرادیطوربهجهانگردان ساکنینبهزبانمـردممـحلآشناهستند.معموالًکنند.یمسافرتشانرا

خارجایبـهجـهانرابهعنوانپنجرهجهانگردانکنندوورودهابرقرارمیآنبـاایمیزبانروابطدوسـتانهکشور

ازمـردمشود.اضافهمـیگردشگرانتعدادیمشارکت،مرحلهدربرند.یباآنانلذتمیزمراودهکنندواتلقیمی

 برایگردشگرانتسهیالترفاهیفراهمزیـادیخـودمـردمموارددر.شوندمـیمـنتفعاثراتمثبتاینافزایش،

بهآناناجارهکنندوحـتیاتاقخانهمـی دهندومیهایخودرا هـماهنگوهـنوزرابطهبینمیهمانومیزبان،

یمـرحلهدرکند.برخوردمـردمنـسبتبهگردشگرانتغییرمیرفتاروطرزتـوریسمموازاترشدبهخوباست.

کم سرمایهکمتـوسعه منطقهخارجیگذاران بومی(به میرو)غیر عوضمـیشکلآورند. فضایمنطقه وو شود

ایکهیتـثبیت،درآمـدسرانهمرحلهدرشود.کـممیوگـردشگرهاسـاکنینیرابطهآید.پدیدمییادیزتـغییرات

روبهازهرگـردشگرعـایدمی کاهشمیشود منطقهگذارد. ظرفیتشمیبهرهحداکثربه برداریاز مشکالترسد.

آیدکنندوایـناجبارپیـشمـیمـیبازگشتبهوعخارجیشرگذارانسرمایهکند.اجتماعیوفرهنگیظـهورمـی
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اسـتفادهکـهازهتل مثالً)هایدیگریبهعملآیدهاوتسهیالتایجادشده، تبدیل، وضعبهخانهسالمندانشود(.

 میافولبهرومنطقه و حیاتیچنانچهگذارد بدیلتـجدید و نگیرد برایصورت امـکاناتاسـتفادههایی از

.ماندایازدورانشـکوفاییدراذهـانباقیمیکمخاطرهگـردشگریایـجادنـشودکم

اندودراینزمینهتـحقیقاتییتوریسموافزایشجرموجنایتاندیشیدهبرخیازمحققانبهارتباطبینتوسعه

گـردشگریدربـعضیازمـناطق،ولیبرخیازاینتحقیقاتحاکیازآناستکـهدرفـصنتیجهاند.انـجامدادهـ

دربینمردمرواجیافتهمعروفیالمثلضرباکنونهمیابد.درکشورهایحوزهمدیترانهوجنایتافزایشمیجـرم

.زنندهامییآنموتورسوارکیفگردشگرانراازرویشانهاستکهمفهومآنچنیناست:جوانان

 افزایشمیجیبتعدادفـصولگردشگری،دردرپاریس، یابدبرها شوددستبردزدهمیکسانیکهبهجیبشانالبته.

همدیدهشدهکهخودگردشگراندسـتگاهیمانند.فقطگردشگراننبودهبلکهسایرمردمازاینبالدراماننمی

چنیندرجشده53٣3هسالمورخچهارمژوئی5شوند.درنشریهایندیپندنتزدهومرتکبجرممیخالفبـهعمل

 برایتون، اهالی از گردشگر نفر پنج رانندهپسکه یک قتل دستگیرتاکسیاز سالهمشدند. همان در ،چنین

دخالتگـردشگرانهایمـستی به منجر که پدیدآورد مشکالتیرا اسپانیا کشور هایرسمیومقامانگلیسیدر

 شد.مسألهحلابرایمسافرتیکوزیرانگلیسیبهاسپانی

 ترتیبخالصهکرد:توانبهاینصـنعتجـهانگردیرامیرویهبییسایرآثـارمـنفیفرهنگیواجتماعیتوسعه

 تهاجمفرهنگیوتخریبمبانیاعتقادی.-

 درجامعه.متداولهنجارهایهایرفتاریمتعارضباگسترشآلودگی-

هایطبقاتی،تفاوتیگردشگرانبـهعـلتمشاهدهآلودومـنزجرانهاهـالینسبتبهامکانبروزرفتارهایغضب-

 کرداری.ورفتاریتظاهرات

 .گردشگرانبرمردمکشور0اثرنامطلوبنمایشی-

 هایخارجیواصطالحاتبیگانهبهزبانمتداولورایجدرکشور.لغترویهبیورود-

صنایعجهتیافتنتغییرامکان- بینرفتناصـالتکـارهایهنریو از توجهدستیو خاطر سالیقو)به به

 (.گردشگرانخاصسفارشات

شهریو...شلوغیوترافیکدرونوبرون-

 گیری نتیجه

کهیکجهانگرددرسرزمیندیگرمصرفهاییهزینهجهانگردیصادراتنامرئیخدماتومحصوالتاست.مثالً

غذاییتفریحات،مسکن،حملونقل،خریدهدایا،کاالهایبومیکهارزیاست.جهانگردیفرآیندیهزینهکندمی

فعالهایبخشاستکهسایر توسعهجهانگردیسببگسترشوتوسعه.کندمیاقتصادیدیگررا ،هاجادهمثال:

کهبایدایگونهبهاشتغالهایفرصتایجاد،امکاناتبندری،ترمیم،بناهایتاریخی،تجارتوغیرهشد.هافرودگاه

صنعتی،غذایی،صنایعهایفرآوردهبگویمایجادهتل،مراکزجهانگردیسببجذبکارکنانخدماتی،بهبودکیفیت
                                                                                                                                                               
1
. Independent 

2
. Demonstration Effect 
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اخیرموردتوجهفراوانقرارگرفته،هایسالدستی.جهانگردیبهعنوانیکعاملاقتصادیعمدهوبسیارمؤثردر

 نگردیازنقطهنظراقتصادیدارد،گستردگیزمینهاشتغالدرآناست.ازمزایاییکهجها

بهلحاظخصوصیتویژهجهانگردیکههمانامصرفوگردشپولاستبرایبسیاریازخدماتوکاالهاایجاد

 کههمگیموجبپدیدآمدنرشدمتوازندراقتصاددراقشارکشوروپذیراییجهانگرداست.شودمیتقاضا

 تماعیاج-0

 جهانگردی روی بر فرهنگی شرایط، دگرگونی طرفاستواضحتأثیر از که اموری و رسمی آمارهای زیرا

 ابراز متخصصینبخشجهانگردی و بعضیشودمیکارشناسان استکه آن نمایشگر گرفته قرار توجه مورد و

لوغیرهبرچگونگیجهانگردی،اموالشخصیه،شغزندگیمتغیرهانظیرسن،جنس،درآمد،میزانتحصیالتنوع

 دارد.فراواناثر

ازمردمدیاردیگراقامتیدارند،باایعدهوقتیکههاسرزمینجهانگردیعاملیاستبرایشناختتمدن،فرهنگ

وقسمتیازایناثراتاجتماعیگیرندمیقرارتأثیروخواهناخواهتحتکنندمیآدابورسومآنمردمآشناییپیدا

بایکدیگرهاتمدنگفتجهانگردیاستکهموجبآشناییتوانمیوبرندمیباخودحفظوبهسرزمینخودرا

 است.

 فرهنگی-9

وتعلیماتاجتماعیراهاارزشواعتقاداتاست،هاشناختازایمجموعهگرچهفرهنگازنظرعلممردمشناسی

مردمی،مراسمیهایجشن.شودمیرفتاریمردمراشاملهاییوهشوهمزماننکردهولیبهآناکتفاگیردمیدربر

 هاموفقیتکهدر شودمیبرگزارخاصیهایزمانو شرکتدر یا رفتارهایمردمیهایورزشو جزء گوناگون،

مردماستکهمیدانفعالیتآنروزبهفرهنگیازرفتارهایهایشیوهخودیکیازنوبهبهاستکهجهانگردینیز

میوجودبهحالگسترشوتکویناستدرپیهرگونهتغییریکهدرفرهنگمردمیدرروز ازایپارهآیدطبعاً

دگرگونیوتغییرکمیوکیفیدرابعادجهانگردیراتوانمیکهبهخوبیگیردمینیزدربرآگاهیعواملشناختو

ینقصاندرجهانگردیمذهبیخواهدبودیابالعکسویمذهبی،قومیپاسخگوهاارزشمشاهدهنمود.مثالًکاهش

بهکاهشجهانگردیخانوادهپیبرده.تجربهجهانگردیتوانمییادرکمشدنتعدادنفراتخانوادهووابستگیآن

 بلکهسرچشمهفرهنگاست.شودمیازاموریاستکهنهتنهابهپیشرفتفرهنگیمنجر

 المللیبین-٢

کهدرحدنهاییخودآوردمیوجودبهمتدریکسرزمینمسائلیرادرسطحمملکتودولتمسافرتمردم،اقا

المللیبهمنظورحفظحقوقافرادیکسرزمیندریکوبرقراریسلسلهمقرراتبینهاملتباارتباطسیاسیبین

 .شودمیسرزمیندیگرمنتهی

ا اغلب معنوی ارتباطات و یکدیگر با ملت دو پیوستگی در بینهایزمینهیجاد روابط در مساعد المللیبسیار

فرهنگی،بازدیدهایهایمسافرتتبادلافکاروعقایدمنظوربهالمللیبینهایکنفرانس.برقراریمجامعونمایدمی

 شدن جمع باالخره و هاملتدوستانه دورهمبه روابطهاینمونهاز پردازشدر عامل استو جهانگردی بارز

 جهانگرد،عاملصلحاست.اندگفته.بههمیندلیلگرددمیصلحوامنیتجهانیمحسوبتأمینوالمللبین
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نیازداردوخودنیزبهایجادچنینجهانیکمکآشتیوجهانگردیبرایتوسعهوگسترشبهدنیایپرازصلح

 .کندمی

 کسباخبارواطالعات-1

عتجهانگردیکسباخبارواطالعاتموردنیازازکشورهایدرجهتازدیگراثراتمثبتحضورتوریستوصن

کهدرمصاحبهبامسئولینمربوطهدراینباشدمیباآنکشورالمللبیندرنحوهکاروبرخوردتردقیقریزیبرنامه

زدیوانخودجایتحقیقبیشتردراینخصوصدارد.درخاتمهبهشعریاکه؛نمودنداطالعیبیخصوصاظهار

 .کنیممیمنسوببهحضرتعلی)ع(درموردفوایدگردشگریاشاره

 تغربعنالهوطانفیطلبالعلیتفرجهمواکتسابمعیشه 

 وسافرفغیاالسخارخمسفوائدوعلموآدابوصحبهماجد 

 فایدهاست:1درجستجویرشدوتعالیعزیمتاختیارکن،راهسفرراپیشهگیرکهسفر

آدابزدودن و اخالق با آشنایی دانش، تحصیل کسبمعیشت، اندوه، و مصاحبتباهاملتغم و همنشینی ،

 اشخاصارزشمند.

 اثراتمخفی-ب(

 جاسوسی-5

 اخبارآوریجمعجاسوسیدرکشورمتبوعخودمأموربهتوانمییکیازآثارمنفیحضورجهانگرددرکشوررا

هاتوریست.اینقبیلباشدمیصلیآنازحضوربهعنوانتوریستجاسوسیوهدفاشودمیپنهانکشورمیزبان

سازبازگشتبهکشورخوداطالعاترادر÷قبلازورودبهکشورتحتآموزشسرویساطالعاتیقرارگرفتهو

اناشارهکردبهوجودیکگروهتوریستدرکویرهایاطرافسمنتوانمیبارزهاینمونهاز.گذارندمیهاآناختیار

دراینخصوصبامسئولدایرهجهانگردانادارهکلاتباعمصاحبهکهدادنآماردراینخصوصراممنوعدانستند

 وآماریارائهنکردند.

 فرهنگغربترویج-0

کهدراجرایاینباشدمیدیگراثرمنفیتوریستوجهانگرددرکشورترویجفرهنگکشورهایبیگانهدرکشور

ترویجگذاریسرمایهکشورهایخارجیکار بسیارزیادیانجامدادهوتنهاراهشکستجمهوریاسالمیایرانرا

کهبهصورتمستقیمبامردمدرهاتوریستکهدراینراستاباشدمیفرهنگغربوعوضکردنفرهنگکشور

 .باشندمیترویجفرهنگغرباصلیعناصرارتباطهستندبهعنوانیکیاز

 واگیرهایبیماریانتقال-9

بارزهاینمونه.ازشودمیواگیرداربهکشورانجامهایویروسوهامیکروبکهاینکارباآمدنجهانگردانآلودهبه

قزوینوتوانمیآن تهران، نامبردکهدرمردادماهسالجاریدرشهرهایقم، کشورنقاطدیگربهبیماریوبا

 لیلانازسویکارشناسانافرادپاکستانیوافغانستانیآلودهبهاینبیمارینامبردهاست.شیوعپیداکردهود

آشکارآوریجمع-٢

مشاهدهآوریجمع پرسشنامه، بهاینصورتکهبهمنظورباشدمیآشکارتوسطتوریستبهصورتمصاحبه، .
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کنندمیمختلفیتهیههایرابهانهمردهوعکسهاعکاسیازبعضیمراکزحساسومهمکشور،مناظرنزدیکبهآن

بیشتر.دربرخیمناطقکشوروکنندمیحساسومهمراتهیهمراکزکلیهشکلهاعکسکهبعداًباکنارهمگذاشتن

 از را منطقه مردم رضایت میزان بررسی پرسشنامه از استفاده با مرزی دردولتمناطق آن از و کسب

کنند.میرمتنوعخوددرموردایراناستفادهکشوهایگذاریسیاست

دریافتا خود متبوع کشور از گذرنامه ابتدا جهانگرد توریستیا عنوان به کشور جهتمسافرتبه بیگانه تباع

کنندمی به سپس درخانهسفارتو ویزا کنند دریافت ویزا یا رویداد تا مراجعه متبوعشان کشور در کشور

شخانهسفارت صورت به صادر ÷شودمیخصی کشور. آژانسمسافرتی وسیله به توریست مسافرت برای س

 داده بهصورتتور کلاتباعآژانسهمکاریازباوتقاضایسفر تحتنظارتاداره که ایران مسافرتیکشور

آید.یااینکهخودشخصتوریستبهصورتانفرادیبرایسیاحتبهکشورمیشودمیخارجهاستواردکشور

شودمیهارادارندبهادارهکلاتباعدادهوشهرهاییکهقصددیدنازآنشودمیدرکشورابتدابرنامهسفرمشخص

 .شودمیمربوطهاطالعدادههایشهرستانبههااستانوتوسطادارهاتباعخارجه

رادارندوتحقیقاتیکهتوسطبهشهرستانواردشدهاتباعخارجیمسئولیتنظارتبرتورهایهایدایرهمسئولین

برعلهآنآن یا انجامها پیگیریواعالمگیردمیها درطولمدتاقامتدرنمایندمیرا هاتوریستهاشهرستان.

اتباعخارجیمی پیگیریانتظامیتوسطآن-مشکلامنیتیهرگونهوباشدتحتپوششتدابیراطالعاتیدایره ها

 .شودمی

 :داردوجودامکاناعمالآنهاتوریستعلیهتخلفاتیکهبر

اینتخلفات،ترینشایعهااتفاقمیافتدآنبرعلیهزیادیاحتمالداردتخلفاتشوندمیکهواردکشورهاییتوریست

 .باشدمیگیریگروگان،رباییآدمسرقتمالواموال،توهین،مشکالتمنکراتی،

جهانگرد دایره تخلفاتبا خصوصآمار علترادر و اتباع آمار دادن از خارجیصحبتکه اتباع کل اداره ی

اعالمهاآنمحرمانهبودن قانونشودمیجهانگردانانجامبرعلیهاستدرخصوصجرائمیکهذکرشایانداشتند.

 .شودمیهااجراءتشدیدمجازاتشخصینیزبرآن

 :دهدمیجرائموتخلفاتیکهتوسطجهانگرداندرکشوررخ

وشئوناتاسالمیاست.ازدیگرجرائمجاسوسیاستاحکامهاترویجفرهنگغربوعدمرعایتآنترینشایع

تاازاینباشدکشورمیازورودبهکشورکسباخبارواطالعاتمحرمانهشاناصلیکهبرخیازجهانگردانهدف

قاچاقعتیقهجاتواوباش ازسطحکشوراست.آشکارآوریجمعببرنددیگرجرمسؤالزیرطریقامنیتکشوررا

 .باشدمیگرمیوبرمستیشبانهازدیگرجرائم

جهانگردانتوسطوکشورمسئولرسیدگیبهجرائمیکهعلیههایدادگاهدرخصوصمراجعرسیدگیبهجرائم

اگیردمیصورت ارتباط در امنیتکشور با که جرائمی و جاسوسی خصوصجرائم در وزارتاست. ستبه

 تادرآنجابهآنرسیدگیکند.شودمیاطالعاتداده

 امنیت»امروزه کشورهایاصلدرتدویناستراتژیتوسعهصنعتجهانگردیترینزیربناییوترینمهمبهعنوان«

 بشمار امنیترودمیجهان برقراری تنگاتنگبا ارتباط جهانگردی پیچیده بسیار صنعتظریفو ردجانبههمه.
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های،زیانخشونتدرسطوحمختلفکارگیریبهوناامنیبروزهرگونهالمللیداشتهووبینایمنطقهسطوحملی،

.امنیتچیزیجزتفاهمومشارکتعمومیجمعیتساکنیکواحدسازدمیرابراینصنعتواردناپذیریجبران

وبرایهاموقعیتدرکمنظوربهیازدرجهآگاهیسیاسیبرایرسیدنبهرفاهنیست.اینجمعیتبایستیبهسطح

افزایشهایشارزشازفرهنگوگیریبهرهآنتواناییدولتوملتجهتحفظوسرتاسربرضرربیایفاینقش

بهایننیابدواین اگرما لذا برایتواندمیکهتوسعهجهانگردیدرایرانایمرسیدهیجهتهمانامنیتملیاست.

جامعهماگیرگریبانبیکاریدرنتیجهباشدازطریقافزایششغل،مفاسداجتماعیکهزااشتغالرآمدزاباشد،کشور،د

قوهبارکاریوشودمیتأمینشدهاستراازبینببردوازطریقتوریستاستکهدرآمدزیادوامنیتملیجامعه

یندوبالاجراییتأمینکنندهامنیتدرهرجامعهباالرفتهقضائیهونیرویانتظامیکمشدهودرنتیجهکاراییدرا

بلکهباتوجهبهمطلبباالباعثایجادگذاردنمینهتنهاتأثیربدکشورتوانگفتورودتوریستبرامنیتومی

 یککشور برایمثالمیشودمیامنیتدر جمعیت. با که کرد یوناناشاره کشور به میلیونیساالن56توان 50ه

المللیبسیارزیاددرسطحاینکشوراستمیلیونتوریستداردکهوروداینمقدارتوریستباعثایجادمراکزبین

 وعدمحملهاحتمالیبهآناست.آندرکهبهدلیلداشتنضامنکشورهادراینکشورباعثایجادامنیت

شود.جرممنجربهاختاللدرنظموامنیتجامعهمیاستکهضداجتماعیایپدیدهازدیدگاهجامعهشناسان،جرم

رسدبانوظهورنیست.درمواقعیحتیبهنظرمیایپدیدهدرتمامیجوامعوجودداردودرمقاصدگردشگرینیز

.دربرخیازمواقعنیزباازدیادتعدادیابدمیتوسعهگردشگری،میزانوقوعجرمدرمقاصدگردشگریافزایشنیز

 .رودمیشگران،تعدادجرایمباالگرد

سن معرفیشدند.شهر5اسکایاسکنر ترینشهرهایگردشگریجهانازسویشهرازخطرناک0651،56درسال

محلیدرمقاماولقرارهاگروهدرهندوراسبهدلیلخریدوفروشموادمخدروحملاسلحهتوسط0پدروسوال

1کالیدربرزیل،0ریودوژانیروآمریکا،1دیترویتدرآفریقایجنوبی،٢کیپتووندرونزوئال،9کاراکاس دارد؛سپس

هایرتبهدرعراقدر55بغداد درپاکستانو56کراچیدرگوآتماال،3گواتماالسیتیدرمکزیک،٣آکاپولکودرکلمبیا،

نیستبلکهنوعیهشداراستجلوگیریازسفرگردشگربهاینمناطقهابندیرتبهبعدیقراردارند.هدفازاین

 تانکاتامنیتیدرطولسفربیشتررعایتشود.

کهممکناستریشهدرگیردمینشأتبینگردشگرانوساکنینمحلیهایتفاوتوقوعجرمعلیهگردشگراناز

م گاها عواملیاستکه رفتار و گفتار لباس، هنجارهایمرتبطبا مثال برای باشد. داشته بهفرهنگجوامع نجر
                                                                                                                                                               
1
. Skyscanner 

2
. San Pedro Sula 

3
. Caracas 

4
. Cape Town 

5
. Detroit 

6
. Rio de Janeiro 

7
. Cali 

8
. Acapulco 

9
. Guatemala City 

10
. Karachi 

11
. Baghdad 
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گیریشکل نشان را خود قالببزه در و ساکنینمحلیشده و نژاد،دهدمیتنشبینگردشگران عواملیمانند .

 دربزهعلیهگردشگراناست.مؤثرانتخابنوعمحلاقامت،سن،ملیت،تنهایاگروهیسفرکردنازدیگرعوامل

انو مرتبطاست. نیز مقصد گردشگریدر نوع با افزایشجرم که دارد وجود جرایم مختلفیاز علیهتواندمیاع

رادرمقاصدهارسانهگردشگراناتفاقبیفتد.انواعخاصیازاینجرائممانندحمله،تجاوزبهعنفوقتلتوجهات

هارسانه.گاهاخطراتبرخیازجرایمبرایگردشگربسیارکماستولیپوششخبریکنندمیبیشتربهخودجلب

اخیر،مصرحدودیکمیلیارددالرازهایسالخواهدداشت.برایمثالدربازدیدکنندگانبلتوجهیبرتعداداثرقا

 است.دادهازدستاسالمیگرایانافراطگردشگریخودرابهدلیلقتلگردشگرانتوسطدرآمدهای

ویرمقصدهستند.گردشگرانبابرتقاضایگردشگروتصمؤثردرحقیقتامنیتوعدموقوعجرمازعواملکلیدی

،ترجیحمیدهندتابهمقصدیمشابهولیباامنیتبیشترسفرکنند.ناامنخاصدریکمقصدهایمشخصهمشاهده

بسزایینگذارندولیتأثیروجوددارندکهممکناستبرصنعتگردشگریبریجیبنیزمانندتریاهمیتبیجرایم

یراتتأثگردشگریتجربهبرقطعاً بهطورمستقیموغیرمستقیمبرناامنتصویرییارائهفراوانیخواهندداشت.

 خواهدگذاشت.تأثیروانتخابمقصدگیریتصمیمفرایند

گردشگراننسبتبهافرادجامعهبیشتردرمعرضجرموجنایتقرارمی بردالیلمتنوعی، بنا هایویژگیگیرند.

بهقربانیانمطلوبیتبدیلآنشخصیورفتاریخاصگردشگران، برایمثالگردشگراناغلبمبالغکندمیهارا .

دوربینو...حمل بسیارکنندمیزیادیازپولواقالمارزشمندمانندپاسپورت، اینمورددرکشورما بااهمیت.

یخوددرایراناستفادهاعتبارهایکارتازتوانندنمیاست.چراکهگردشگرانناگریزبهحملپولنقدهستندو

برایفعاالناینصنعتبودهاستایدغدغهبانکیهمیشههایزیرساختجهانیوضعفهایتحریمکنند.اگرچه

 ،شاهدتحوالتمثبتبیشتریدراینزمینهباشیم.هاتحریمکهبابرداشتهشدنرودمیاماامیداین

براینگردشگران هاییوگاهاخوددرفعالیتکنندمیپوشیچشماقداماتامنیتیازبسیاریازطورکلیبهعالوه

ازکنندمیمشارکت منطقهبازدیدهاییقسمتیا خودساکنینازنظرکهناشناختهاستوحتیکنندمیازشهریا

همینامرمحسوبمیناامنمحلی دوچندانهاآنپذیریآسیبشود؛ کندمیرا طحبیشترجرایمدرسطورکلیبه.

بین گردشگریشاملفحشا، بریجیبالمللیدر زورگیریدر اخاذیو اقامت، محل سرقتاز قمار، هایمکان،

،گزارشگیردمیهاصورتشود.دربیشترمواقعگردشگرانجرایمیراکهعلیهآنعمومیوحمالتتروریستیمی

خودقبلازارائهگزارشجرم،مجبوربهترکفشردهگردشگریهایبرنامهزیرادراغلبمواردبهسببدهندنمی

 .شوندمیمقصد

موردیمطالعه–تحتعنوانجرایمعلیهگردشگراندرمقصدهایگردشگری59٣٣براساسپژوهشیکهدرسال

ازیکییعنیتهران،شهرکالندرخارجیگردشگرانعلیهکهجرائمیترینبیشگرفت،صورتتهرانشهرکالن

اعمالگیری،گروگانسرقت،قاپی،کیفشاملترتیببهپیونددمیوقوعبهکشور،گردشگریمقاصدتریناصلی

کشورمتفاوتخواهندبود.تمامیهایاستاناینجرایمدرقطعاًقتلبودهاست.ووجرحضربایرادعفت،منافی

 رسیدگیخواهدشد.هاآنبهحصالذیقوانینمرتبطباوقوعاینجرایمضمانتاجراییدارندوتوسطمراجع
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یادنشدههاآنکهتابهامروزبهعنوانجرمازپیونددمیامادستهدیگریازاقداماتنسبتبهگردشگرانبهوقوع

بهرسندمیصنایعدستیهایفروشگاهگردشگرانهمراهباراهنمابههایاتوبوساست. ،ولیراهنماگردشگرانرا

کهقبالباصاحبمغازهبرسرحقکمیسیونخودبهتوافقرسیدهاست.اینعملکندمیفروشگاهیخاصهدایت

ولیدرازایپولیبسیار،افتدمیدرماهیتخوداشتباهنیستودربسیاریازکشورهاومقاصدگردشگریاتفاق

.درکندمیشتربرایآنهزینهشودوگاهاگردشگرسهیاچهاربرابربیبهگردشگرارائهمیکیفیتبیصنایعدستی

بازگشتبهگونهاین بعداز کندو اعالم را اعتراضخود تا ندارد مقرراتیبرایگردشگروجود قوانینو موارد

 تواندنمیکشورشنیز چین، کشور در مثال برای کند. پیگیری را برایهایآژانسچیزی کشور این مسافرتی

بودناصالتبیوکیفیتبیبهگردشگرضمانتکتبیمیدهندتادرصورتهایخروجیبهمقاصددیگرتورهای

 هادرمقصد،بهگردشگرانجریمهبپردازند.صنایعدستیفروختهشدهبهآن

اقداماتیمتأسفانه انجام راهنمایانگردشگریبا اندکیاز بیشترازگردشگرچنینیاینتعداد درخواستوجه با و

فعالیتیک اعمالیدامنهدرقبالآنحقوقمیبرایانجام به کهدرحقیقتقبلازهرچیزوجههزنندمیگیرند،

 .کاهدمیسازدوازاعتمادگردشگرانمقصدگردشگریرامخدوشمی

اختاللیهاآنبهعنوانجرممطرحنخواهندشدزیرانتایجگاههیچایناقداماتدرنوعخودبسیارکوچکهستندو

جرایمچهکوچکوچهبزرگگذاردمیمنفیبرگردشگریتأثیراتلیایجادنخواهندولیدرامنیتم تأثیرات.

ترککندولیایناقداماتدر را رضایتکاملکشور گردشگرحتیممکناستبا خواهندگذاشتو را خود

خواهدبود.نبایدفراموشکردرتأثیرگذاکهبرتبلیغاتشفاهیازمقصدایرانماندمیسفراوباقییتجربهبخشیاز

موفقیتگردشگریحفظشهرتمقصدباکنترلجرایموتامینامنیتگردشگراست.امنیتیشرطپیشترینمهمکه

 فعاالنگردشگریکشوراست.تکتککهبهعهده

لوژیکیوبانکداریرسدباافزایشتعدادگردشگرانکشوربایدباایجادبسترهایفرهنگی،اجتماعی،تکنوبهنظرمی

برایمقابلهبابزهعلیهگردشگرانارائهداد.مؤثرتریوبازنگریدرروندهایصلبیوایجابیموجود،راهکارهای

هاآناجراییهایرویهازطریقتصویبقوانینحمایتیازگردشگرانقربانیبزهوباتسهیلتوانندمیاینراهکارها

 .عملیشوند

رفاهافزایشجدید،اکتشافاتواختراعاتصنعتی،انقالبامااست،کهنایپدیدههـرچندگـردشگریوسفر

ازگردشگریامروزه.استشدهآناهمیتوابعادنقش،دراساسیتغییراتباعثها،انسانفراغتاوقاتوعمومی

ودشمیمحسوبجهانعمدهصنعتسهشـماردرواقـتصادیهایفعالیتترینمهم اغلببیندر Tour واژه.

.استشدهاستفادهمسافرتیصنعتوصفدردنیاهایملت

المللیبینمبادالتدرجدیدنسبتاًایپدیدهاقتصادیزاویهازولیداردزیادیقدمتفرهنگیدیدگاهازتوریسم

گردشگرتعدادبیشتریننفریلیونم11بافرانسهجهانگردی،جـهانیسـازمانگـزارشجدیدتریناساسبر.اسـت

درتـرکیهمدیترانه،کشورهایبیندر.استداشتهجهاندرراتوریسمدرآمدباالتریندالرمیلیارد1/1٢باآمریکاو

 .استبودهرکوردداراخیرچهارسالهدوره
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استانسیستانوبلوچستاندرتـاریخچهتـوسعهگردشگریمنطقه درجنوبشرقکشورجایگاهویژهبهایایران،

منطقهایناماکنباستانیهمچونشهرسوخته،کوهخواجه،دهانهغـالمان،تـفتانوغـیرهدر.وجودداردایویژه

دراینمـنطقهفراهمآورد امروزه؛توانستهمقبولیتیبهعنوانقطبگردشگریرا هاییباچالشسیستانمنطقهاما

،عـدمامکاناتالزماخـیرهایودامنیتواتفاقاتافتادهشدهبرایگردشگرانخارجیدرسـالروبروست:عدموج

ورسانیاطالعومؤثرتـبلیغات،عـدمبرایپذیراییازگردشگرانداخلیوخارجی،فقدانهتلوامکاناتسیاحتی

منطقهازسـایرنـقاطکـشوربخصوصدوری.مشکالتیدیگر،منطقهسیستانراباشرایطخاصیروبروکردهاست

استکهمنطقهسـیستانبـاآنمـواجهاست.درعینحالمسائلیدیگرتهران،عدموجودپروازمستقیمخارجیاز

پایینواشتغال.ضریبشدهاستیتوجهکمباشد،مـینظیربیمنطقهکهدرنوعخوداینورسومآداببهفرهنگو

باشد.بهمیمنطقهاینمسائلهایغـیرتولیدیازدیگریفراوانوشاغلبودنبیشترمردمبهکاروفـعالیتبیکار

بازارتقاضادرخورتوجهبودهواگرپاسخمیان،استمرارمـقبولیتگـردشگریایـناستاندرمسائلرغموجوداین

متأسفانه .شودهایاجتماعیواقتصادیمنجرمیناهنجاریبهسعهمناسبیبهاینتقاضادادهنـشود،ادامـهروندتو

کارنشدهاستاخصطوربهاعمومنطقهسیستانطوربهدرمناطقمرزیگـردشگریهایدرمـوردچـالشحالتابه

برایاولیـن حاضر مقاله بـارو سطحملیو میطوربهدر انجام سیستان منطقه  تاریخی متقد شود.اخصدر

 جلب برای زیادی هزینه عضواکو کشورهای تا شده باعث فراوان توریستی هایجاذبه وجود و منطقه کشورهای

 گرفتن قرار و جهان در مخدر مواد وتولید کشت کانون ترینبزرگ همسایگی در گرفتن قرار اما دهند، انجام توریست

 تبهکار باندهای و هاگروه گیریشکل آن دنبال به اعتیادو رشد نرفت باال باعث مخدر مواد قاچاق و ترانزیت مسیر در

 گردشگران مردم، وحشت و ترس هم کهنمایدمی ترسیم بیننده درنظر را زشتی چهره وشده شهرها و مناطق برخی در

 دالر هامیلیون که منطقه کشورهای درآمد به را باالیی اقتصادی ضربه بابت این از وهم داشته دنبال به را هاتوریست و

 مناطق از یکی هرمزگان، استان نمونه، عنوان به.سازدمی وارد اندنموده جهانگرد و توریست تبلیغاتیجذب هزینه

 31 کشف شاهد ٣٣ سال در دریا، راه از پاکستان با جوارهم و گردشگریکشور فراوان هایجاذبه دارای و توریستی

 در استان، انتظامی نیروی فرمانده آخوندی علی سردار اظهار به بنا همچنین .هاستبود مخدر مواد انواع کیلوگرم هزار

 دستگاه 13٣ تعداد و شده منهدم و شناسایی مخدر مواد ترانزیت باند 051 دستگیر، زمینه دراین نفر 03٣1 سال این

 توزیعشده و تولید مخدر مواد صددر 96 ساالنه موجود هایگزارش بر بنا .گردیدند توقیف شناور انواع و وسیلهنقلیه

 شود.می کشف ایران در جهان، در

 شهر در امنیتی عالیامور مسئوالن المللیبین نشست در افغانستان، ملی امنیت شورای رئیس اسپنتا، زمینه همین در

 را مخدر وادم و افکنی هراس موادمخدر، با جهانی جامعه جدی مبارزه عدم از انتفاد ضمن روسیه، فدراسیون سوچی

 وجود مستقیم رابطه منطقه در افکنی هراس باقیماندن و مخدر مواد تولید میان گفت و دانست سکه یک روی دو

 را فردی منحصربه موقعیت فراوان، تاریخی هایابنیه و اماکن بودن دارا و اکو عضو کشورهای تاریخی قدمت.دارد

 اینک که اندکرده عمل ایگونه به مخدر مواد باندهای که طوری به است، شده موجب جهان سطح در منطقه این برای

 دخیل جمله از یافته سازمان و تبهکار هایتوسطگروه کالن سطح در اماکن این تخریب و باستانی آثار و اشیاء سرقت

 دنبال به که درمخ مواد به معتادین و پا خرده قاچاقچیان نیز سطحخرد در .نیست پوشیده کسی بر مخدر مواد قاچاق در



 648 ...بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران

 منطقه باستانی و تاریخی اماکن تخریب و سرقت به اقدام هستند، خود موادمصرفی تهیه برای بادآورده هایپول کسب

 از مخدر مواد نمودن مخفی برای محلی یا ومعتادین توسط سرپناه عنوان به اماکن این از همچنیناستفاده .نمایندمی

 از برایبازدید را گردشگران تمایل و ساخته رو روبه زمینه این در چالش با را قهمنط کشورهای که است جملهمواردی

 .کاهدمی مناطق این

میهایدههصنعتجهانگردیطی دلیلآنرا چوندرآمدوعواملیتواناخیررشدچشمگیریداشتهاستکه

تسهیل بازنشستگی، سن پائینآمدن گذشته، نسبتبه مردم بیشتر کشورهایوآمدترفوقتآزاد و بینشهرها

هاجست.اینصنعتدرمختلف،همازحیثوسایلنقلیهوهمازلحاظمقرراتراجعبهصدورروادیدونظایرآن

محسوب اصلیبرایکشور منبعدرآمد کشورها شودمیبسیاریاز سالبرای. در کشوریمثلاسترالیا مثالدر

درصدنیرویکاراینکشورراتشکیلمی٢/٣وردیدناسترالیاشدهاست،کهنفرازاینکشمیلیون9/٢تعداد5331

میلیونوتا0/٢میالدیبه0666موجودتعدادجهانگردانبازدیدکنندهازاسترالیاتاسالهایتخمیندهند.طبق

 0661سال رسید0/1به خواهد نفر تأثیرمیلیون کشو. از بسیاری اقتصاد مثبتجهانگردیدر مثلرهایدیگر،

هاحتیازاینهمبیشتراستوانگلستان،آمریکا،ترکیه،مصر،تونس،مراکش،مالزی،تایلند،هنگکنگونظایرآن

میلیونشغلودهدرصدتولیدداخلیدرسطحجهان06٢ایجادجهانگردیموجبشودمیبهطورکلیتخمینزده

بهموجبیکپیشبینی،درپایانبرنامهسومباشدمیاستواینارقامهمهسالهدرحالافزایش درایراننیز، .

کهازاینتعدادحدوددومیلیارددالردرآمدملیتحصیلشوندمیجهانگردواردایرانمیلیونچهارتوسعهحدود

نگبهبیگانگانواشتغال،شناساندنفرهایجادعلیرغمنکاتمثبتیکهجهانگردیازلحاظازدیاددرآمد،.شدخواهد

هایارزشتوانبهتهدیدشدنکهازجملهمیباشدمیهادارد،مثلهرپدیدهدیگری،دارایمشکالتینیزنظایرآن

اشارهکرد.جهانگردپذیراجتماعیوخانوادگیوازدیادجرمدرجوامع

 نقربانیانجرماجهانگردانبهعنو-5

دار مناطق در که ندارد تردیدیوجود اشخاصیزیادایجهانگردان پیدا حضور موقعیتکنندمینیز این از که

 و کرده بیشازجرائمیسوءاستفاده جهانگردان، اینکه برای واضحی دالیل مرتکبشوند. جهانگردان علیه را

ونپولنقد،جواهراتووسایلیچزیادیمقدارمعموالً.آنانداردوجوداشخاصمحلی،قربانیجرمواقعشوند

.جهانگردان،باشندمیها،بهسهولتبیشتریقادربهفروختنشانسرقتآنازدوربینبههمراهدارندکهسارقین،پس

ایوامکنههامحلبودهوچهبساوگذارگشتتادیروقتمشغولمعموالًبرایحداکثراستفادهازوقتوامکانات،

برایتعقیب"معموالً.آنانشوندمیبروندکهحتیبرایاشخاصمحلیناامنمحسوب فرصتوحوصلهالزمرا

دعویندارند. اقامه حتی مجرمینو تقویتجرایمو را جهانگردان علیه ارتکابجرم دیگریکه ،کندمیزمینه

 ایران در که اشخاصمحلیاست، با اینبرخوردنمونهنیزبرخوردهایبینآنان است. شده آنمشاهده هائیاز

محلیازلحاظدناشیازتوانمی قبولافراد سخنلباسطرزعواملیچونعدمرعایتمعیارهایمورد پوشیدن،

شود.میباشد،کهگاهیباعثمخالفتشدیداشخاصمحلیباپدیدهجهانگردیوجهانگردانکردنرفتارگفتنیا

ب اشخاصمحلی است، شده انجام آمریکا مناطق از برخی در که تحقیقی عنوانمطابق به داخلی، جهانگردان ا

وطنانهم برخوردی هستند، دور خود خانه از سهولتآمیزمالطفتکه به را خارجی جهانگردان لیکن دارند،
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استرالیائی،کهتعدیژاپنرادایربراشغالاسترالیادرجریانجنگترمسنبرخیازاشخاصطورهمین.پذیرندنمی

 خاطر به دوم را،آورندمیجهانی ژاپنی جهانگردان گسترده سیل تحمل قابل استرالیا نمیبه جهانگرداندانند.

.تحقیقیکهگیرندقرارهاونظایرآنگیریگروگان،جنسیتوانندقربانیجرایممتعددیمثلسرقت،قتل،تجاوزمی

 انجام استرالیا شدهدر نشان ایالدهدمیاست توریستی محل دو در جرم متوسط نرخ یعنیکوئینزلندتکه (

کهدهدمیانجامشد،نشان531٢کهدرسالتحقیقیامریکابیشتراست.درهامحلکیونز(ازسایرگولدکوستو

سالشدنجهانگردانبهاینناحیهارتباطدارد.دربرخیازاعمالمجرمانهدرمیامیباعواملفصلیمثلسرازیر

وسرقترابطهبرداریکالهمثلجرائمیتمکزیکانجامشدونشاندادکهایال90درتحقیقمشابهینبعدازآ

میزانجرایمرانشاندادهرفتنباالنزدیکیباپدیدهجهانگردیدارند.تحقیقاتمشابهرابطهبینرشدجهانگردیو

اپدیدهجهانگردیدرنیزبتکدیواست.عالوهبرجرایمذکرشدهدرباال،ارتباطبینجرایمیمثلفحشاء،مستی

(انجامشدهجهانگردی5305-531٣تحقیقاتمختلفنشاندادهشدهاست.تحقیقیکهبراییکدورههفدهساله)

توانگفتکهباتوجهبهآماردرهرحال،علیرغمآمارفوقمی.عاملدررشدجرمدرهونولولودانستترینبزرگرا

،کندمیومهمیراایفامؤثردراینزمینهنقششودمیمناطقجهانگردپذیرا،تمامیشودمیمتضادیکهگاهیارائه

بازتابتبلیغیوسیعیمعموالًولیدرهرحالتردیدوجودنداردکهارتکابجرمعلیهجهانگردان،باتوجهبهاینکه

شدهدرپیحملهبهجهانگردان.برایمثالتبلیغاتانجامگرددمی،باعثکاهششدیدتعدادجهانگردانکندمیپیدا

درتعدادبازدیدکنندگانخارجیدرصدییازدهانگلیسیوآمالنیدراوایلدههنودمیالدیدرفلوریداباعثکاهش

)کهساالنهحدودچهلمیلیونفلوریداازانگلیسیودرتعدادبازدیدکنندگانآلمانیدودرصدیووکاهشبیست

پذیرا را پائینشودمیجهانگرد علیرغماینکهدراینایاالتتعدادجرایمارتکابیعلیهجهانگردانبسیار (گشت،

.همینطورپسازاندیافتهدرصدازجرایمعلیهاشخاصغیرمقیمارتکاب0/9تنها5330است،برایمثالدرسال

ثه،مصردرعرضیکسالپیرواینحادتبلیغاتوکشتهشدنسهجهانگردخارجیومجروحشدنتعدادیدیگر

اخیرجهانگرداناروپائیدرایرانگیریگروگانقریبیکمیلیارددالردرآمدحاصلازجهانگردیراازدستداد.

سوئیبرتعدادجهانگردانخارجیکهمایلبهبازدیدازایرانهستندخواهدگشت،چراکهتأثیرچنینقطعاًنیز

عواملدرانتخابمحلبرایگردشومسافرتازسویترینمهملآمدهیکیازبهعمهایپرسشطبقتحقیقاتو

 اینافراد خودسالمتیومایلنیستندکهدرحینسفرمدامنگرانایمنیطبیعتاًجهانگردانایمنبودنآناست.

ردانخارجی،بهویژهتواندباعثکمشدنشدیدتعدادجهانگباشند.نهتنهاارتکابجرم،بلکهوقایعطبیعینیزمی

.درکوتاهمدت،گردد،چنانکهزلزهاخیرترکیهچنینتایریرابرجایگذاشت

اجتماعیهایارزشتهدیدجهانگردانو-0

 مناطقترینمهمیکیاز و کشورها جهانگردیبر اخالقتأثیرجهانگردپذیرآثار بر جهانگردان ومنفیاستکه

.بهقولهریسونقماربازیوفحشااساسصنعتتوریسمشدهگذارندمیمذکوراجتماعیدرکشورهایهایارزش

تواندامکانارتکابفحشارابدونخطرشناختهشدنهمدومی،یعنیفحشا،مناطقتوریستیمیاینمورداست.در

دستبهشانهکاونیستکهدورازخانهمیلبیوهمبرایجهانگردیکهزندمیبرایزنیکهبهاینکاردست

فراهمآورد.بدینترتیبپسازداندمیتصورغیرقابلهارادرشهرمحلاقامتشکهارتکابآنارتکاباعمالیزند
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مثلبانکوک،پایتختتایلندومانیل،شهرهاییسکساروپالقبگرفتهبود،اینکپایتختآمستردام،کهروزگاری

 اند.تصاصدادهپایتختفیلیپین،چنینلقبیرابهخوداخ

دراینشهرهافحشامنبعدرآمدسرشاریبرایدولت،هتلداران،برگزارکنندگانتورهایمسافرتیونظایرآنشده

طبقآمارپلیستایلند،حدودگیردمیاستوبههمیندلیلبهطورضمنیموردتشویقدولتنیزقرار هشتصد.

 هامردهستند.،کهدهدرصدآننفردراینکشوربهفحشااشتغالدارندهزار

مونتکارلوو ازجمله مثلفحشا، نیز دلیلالسقمار کازینوهاییوگاسبه مناطقتوریستیعنوانکدارندبه

شده کاشناخته از برایجلوگیری آتالنتیکسیتی، در راههاند. جهانگردان، کاهشتعداد از جهانگردان شتعداد

ا کهازجملهآنجهانگردپذیرمنطقهآثارناروائیبرایمسلماًینامراندازیکازینوقانونیشد. توانازهامیدارد،

مرتبطدانستهراهاندازیکازینوهابامستقیماًهانامبردکهآنافزایشخشونت،جرایمسازمانیافته،فحشاونظایر

 اند.شده

 جهانگردانبهعنوانمجرم-9

ازجملهمصادیقبارزاینامرآنچیزیاستکهکه،زنندمیارتکابجرایممختلفیگاهیجهانگردانخوددستبه

 تخریبوهایسالدر درگیری، ایجاد با اینافراد است. شده شناخته فوتبال( )اوباشگریدر تحتعنوان اخیر

ناطقجهانگردپذیرنیزشبانهدربرخیازمهایبدمستی.سازندمیغارت،امنیتکشورهایپذیرندهراباخطرمواجه

،جهانگردانممکناستباآزردناشیاءممنوعهبهداخلکشورهایطورهمین.شودمیموجبسلبآسایشمردم

حاویپانصدچمدانیاسپانیارایمثالیکجهانگردانگلیسیپسازمراجعتازبخودبهخیلمجرمینبپیوندند.

 ستانآورد.انگلبهراعددازنوعیسوسمارکوچکخطرناک

هرچندکهشایداینرانتوانباموضوعجرموجهانگردیبهطورمستقیممرتبطدانست،چراکهشایدازهمانآغاز

 باگردشفردهدف مرتبط سفرهای که است امکاناتی نشانگر حال عین در لیکن است، نبوده جهانگردی و

 دهد.رادقرتوانددرجهتارتکابجرمدراختیارافراجهانگردیمی

 تروریسمتوریسمو-٢

ودهدمیرابهخوداختصاصایرسانهبیشترینتبلیغاتشودمیباتوجهبهاینکهحمالتیکهعلیهجهانگردانانجام

اهداف از تبلیغاتهاتروریستیکی به دستیابی زمرهایرسانهنیز از جهانگردی اینکه به توجه با نیز استو

برخ اصلی درآمدهای از هادولتی در هایسالاست، حمالت جهانگردانهایگروهاخیر علیه تروریستی

دولتازیکیکردنپیداکنندوهمبامحرومدسترسیخوداستتاهمبدینطریقبهتبلیغاتمطلبیافتهافزایش

سفربهجرئتتروریستیافرادازترسحمالتکهاینکاریبهآنواردنماید،یعنیایضربهازمنابعدرآمدیخود

سوءحمالتتروریستیبرتعدادجهانگردانارائهتأثیرتواناززیادیرامیهایمثالکشورموردنظرراپیدانکنند.

یکیاز که میلیونآمریکائیدرسالبرنامهتغییربارزیآنهاینمونهکرد دو عملیاتازپس53٣0سفرحدود

طلبانجدائیچونگروهانیدیگرعملیاتهایمثالجههنظامیآمریکاولیبیاست.تروریستیسالقبلازآنوموا

درآلماناستکهباحملهبهجهانگردانخارجیسعیدررسیدنهانئونازیباسکدراسپانیا،بریگادسرخدرایتالیا

 نیز گاهی دارند. خود تبلیغاتی اهداف دولهایگروهبه حساسیت از آگاهی با تبهکار به نسبت هایگروهت
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کهازکنندمیازجهانگردانخارجیاقدامگیریگروگانخودبههایخواستهجهانگردیودرراستایرسیدنبه ،

همدستانشانازشدنآزاداتباعخارجیدرایرانهدفقاچاقچیانگروگانگیر،گیریگروگاناخیرجملهدرمورد

 یافتن شدت دلیل به بود. گونهاینزندان اکثر عملیاتهایشرکتاعمال از ناشی جراحات و خسارات بیمه

وپرداختخسارتبهمسافرینیکهراکهبراثرشرایطسیاسیمجبوربهدهندنمیرامشمولبیمهقرارتروریستی

 خود سفر پذیرندنمیشوندمیلغو چراکه، چنین به پوششدادن صورت باعثخسارتیدر یکحادثه شاید

 آنورشکسته شودشدن بنابراین؛ها تأثیرسویکاز ایجاد لحاظ از مثبتجهانگردی، ودرآمدبسیار اشتغال و

وهاارزشوبهخطرانداختنجرمازدیادمنفیآندرتأثیرشناساندنفرهنگخودیبهبیگانگانوازسویدیگر

کشورراهایدروازهدونتوجهبهعواقبسوء،وببینانهخوش،نبایدبانگاهیسویکفرهنگملیاست.بنابراین،از

،کهموردهاپدیدهاینسوءبررویجهانگردانخارجیگشودوبدینترتیبامکانالزمرابرایبهوجودآمدنآثار

بالقوهمحرومعظیماشارهقرارگرفت،فراهمآورد.ازسویدیگرنباید،باتنگنظری،کشورومردمراازاینمنبع

برتأییدیوبابرخوردهاینسنجیدهباعثخودداریاتباعسایرکشورهایازسفربهایرانشد،کهالجرمساخت

کههمه نبایدتصورکرد ایرانوتروریستبودنایرانیانخواهدبود. تبلیغاتبیگانگاندرموردفقدانامنیتدر

آمستردام،مانیلهایخیابانموجوددرچنانیآنهایهجاذبجهانگردانمثلاوباشانطرفدارفوتبالهستندیابهدنبال

.باشندمیمراکشیاسواحلآفتابیاسپانیاوتونسوکارلومونتووگاسالسهایقمارخانه،یاکازینوهاوفیلیپینیا

مناظرطبیعیوفرهنگغنی تاریخیومذهبی، بهدنبالدیدنآثاربکر مردمدنیا تعدادزیادیاز کشورهاامروزه

زیباییهایجلوههستندکهخوشبختانه کهدارایهااینازهمه وهوایآبوهافرهنگ،ورسومآدابدرکشورما

یافتباشدمیمتنوعی شودمی، تمهیداتالزمنسبتبهجذبایندستهازجهانگردانبهکشوراندیشیدنبایدبا

بهجهانگردانازآنانهاییپرسشنامهدادنباترالیااستفادهکردکهاستوانازتجربهکشوراقدامکرد.دراینزمینهمی

،نظرخواهیاندکردههابرخورددرمواردمختلف،ازجملهمشکالتیکهدرزمینهاعمالمجرمانهدراینکشورباآن

.کردهوازحاصلایننظراتدرجهترفعموانعموجوددرراهجهانگردیاستفادهکردهاست

 عمناب
ثـانی،چاپاول،تهران:نشرآستانقدسرضویزادهسیدسـیدمهـدیترجمهمفاهیمبنیادینحقوقکیفری،(،59٣٢جرجپی،فلچر)

گردشگریوحقوقگردشگری،دومینهمایشملیگردشگریو(،5930)،عبدالحسینوآقاجانی،موسیزادهحاجی،مهدی؛زادهحاجی

ایران،همدانگردیطبیعت

شماره،55حقگردشگریوحقوقعمومیگردشگرانخارجی،فصلنامهعلمیپژوهشیفضایجغرافیایی،دوره،(5936)ریبه،علیغ

95.

.9دوره،5شماره ،نگرشیبهصنعتگردشگری،فصلنامهمطالعاتمدیریتبهبود،(5910)کیانمهر،محمود

وفایو ادوارد وایوسوال، چاک، (5911)گی، دفتراندازیچشمدیدرجهانگر، ترجمهعلیپارسائیانوسیدمحمداعرابی، جامع،

.پژوهشفرهنگی،چاپاول

رویکردهاینویندرعلومساالنهنگاهیبهحقوقگردشگریباتأکیدبرحقوقبشر،کنفرانس(،593٢)تجریشی،پریسامحمدعلیمیر

.انسانی
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تهران:دانشگاه،ومرزمجموعهمقاالتهـمایشمـلیژئوپولیتیک،(59٣0)حمدصـاحبدلمونژادعبادیعـلیدیوسمـحمد،اخـباری

 علومانتظامی.

 .،تـهران:نشرمیزانهـفدهم،چـاپ5،جحقوقجزایعمومی،(59٣0اردبـیلی،محمدعلی)

المللوهمبستگیملل،دومینهمایشملیحقوقدرگردشگریباتوجهبهرویکردجامعهبین،(593٢)اسدزاده،علیوخلیلی،عاطفه

گردشگریسرمایهملیوچشماندازآینده،تهران

 .المللی.چـاپاول،تهران:نشرمیزاندرحقوقجناییملیوبینگردانمـوادمخدروروان،(59٣٣)،حسناسعدی

ان:نشردانشگاهشهیدبهشتیجرمشناسی،ترجمهدکترعلیحسیننجفیابرندآبادی،تهر،(5916پیکا،ژرژ)

)جـعفری شیما احمدوخبره مجله5930صـمیمی، انـسانی، توسعه اثرگردشگریبر توسعهیزیربرنامهی(. سالگردشگریو ،0،

 .55-1:0٢شماره

 خصوصیحقوقهای(،محدودیت5936)خدیجهجعفریالهیجانی، دانشکدهکـانامهپایاناتباعبیگانهدرحقوقایران. رشناسیارشـد،

 .5936،مازندران،دانشگاهحقوقوعلومسیاسی

،مجلهدانشکده«انسـانیباکرامتمغایرهایمجازاتنامتناسـب:های(،مجازات59٣1)نـژادمحمدجعفرواسـماعیلرحیمی،بزادهحبی

55،شماره9٣حقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،دوره

.سیاستجناییدراسالمودرجمهـوریاسـالمیایـران،چاپاول،تهران:انتشاراتسمت،(59٣9)حسینی،سیدمحمد

 .،تهران:شهردانشالمللنیجـستارهاییدرحـقوقجزاب،(5930خالقی،عـلی)

آینده،اندازچشمودرآمدیبرحقوقگردشگری،دومینهمایشملیگردشگریسرمایهملی(،5931)خدابخش،رضاوزمانی،جواد

تهران.

بلوچستانشورایدبیرخانه و سیستان استان (5913)اجتماعی زاهدانصورت، بـلوچستان. و اسـتانسیستان اجتماعی مسایل :بندی

 استانسیستانوبلوچستان.یاستاندار

فیابرندآبادی،چاپاول،تهران:نشرمیزاندکترعلـیحسـینینجترجمهبزرگسیاستجنایی،های،نظام(59٣5دلماسمارتی،میری)

نظریهروایت،یهیپابرتـفاوتشناختحاصلازگردشگریواقعیوگردشگریمازی،(59٣3،اعظموحاجیمحمدی،علی)راودراد

 .05-56:٣0تحقیقاتفرهنگ،شماره

 .میثاقعـدالت،جلداول،تهران:نشرمخدرموادحقوقکیفری،(59٣0رحمدل،منصور)

 .59٣٢خـصوصییک،تـهران،انـتشاراتآگاه،سالالمللبین،حقوق(59٣٢)نیارفیع

 .5مرکزمطالعاتجغرافیاینظامی،شـمارههیبرجغرافیایسیاسینـظامیافـغانستان،نشراجمالینظری،(59٣9نجف)پیشه،زراعت

 .1شمارهشیجغرافیاینظامی،پمرکزمطالعاتهیغرافیایسیاسینظامیپاکـستان.نشرنـظریامـالیبـرج،(59٣9نجف)،پیشهزراعـت

:9حـکمیبـرمسئولیتکیفریازمنظرفقهامامیه،مطالعاتحقوقی،شمارهجـهلتأثیر،(59٣3)کرمیگلباغی،داوودساریخانی،عادلو

٣0-11. 

 .،چاپاول،تهران:نشرراهنوینکیفرییدگاهعلومجناییوحقوقجرایمموادمخدرازد،(5935)سـاکی،محمدرضا

وفناوری،قاتیعلومتحق:وزارت.تهرانکـشتجـایگزینمـوادمخدردرافغانستان:ازرؤیـاتـاواقعیت،(591٢)ـعقوبیسـرانجام،

 پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.

مخانهاشمی سـید احمدی، و علی سید )عباسی، رفع،(593٢ـهدی در شبهه تأثیر حقوقی و فقهی فصلنامهمجازاتبـررسی ،

 .591-93:516بازدهم،شـماره،سالفقهوحقوقاسالمییهاپژوهش

 مبارزهباموادمخدرریاستجمهوری.رخانهی(.تهران:دب5)جلدمخدرنگاهنواقدامنودرمبارزهبامواد،(59٣9)یهـاشمی،عـل

 5جهانگردان،فصلنامهوکالت،شماره(،حقوق591٣اکبر)شاهی،عمو

 5جغرافیایی،شمارهافغانستان،فصلنامهعلوموایرانشرقیمرزبرتأکیدبامرزیامنیتدرمؤثر(،عوامل59٣1هادی)سیدزرقانی،
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کاظمیانومکیمنوچهرومحمدرضاعباسی، چالش(،5935)شهره بازرگانی،هایبررسیایران،گردشگرینعتصدرراهکارهاوها

 .19شماره

 

 

 

 


