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چکیذُ
لاچاق ٍسٍد یا خشٍج پٌْاًی کاال ٍ اًساى اص هثادی سسوی ٍ غیش سسوی تذٍى
پشداخت عَاسض ٍحمَق دٍلتی است ..لاچاق یک پذیذُ چٌذ ٍجْی است کِ تی
گواى عاهل ّای صیادی هی تَاًذ دس چشایی آى ًمص داضتِ تاضذ .گستشدگی هٌاطك
هشصی ،هتعذد تَدى هثادی ٍسٍدی کاالّای لاچاق ،سٍاج فشٌّگی هصشفی کاالّای
لاچاق دس جاهعًَِ ،ع دیذگاُ هشصًطیاى تِ پذیذُ لاچاق اص جولِ عَاهل گستشش
لاچاق کاال دس هشصّای کطَس استٍ .ضعیت ًاهٌاسة التصادی هشصًطیٌاى ٍ سضذ ٍ
تَسعِ ًاهَصٍى دس هٌاطك هختلف کطَس کِ هعلَل ًَع خاصی اص فشایٌذ تاسیخی ضکل
گیشی دٍلت-هلت دس کطَس تَدُ است ٍ تاعث ضذُ است تا هیضاى تَسعِ هٌاطك
هشصیً ،سثت تِ هشکض تسیاس پاییي تش تاضذ ،اص هْن تشیي عَاهل گستشش پذیذُ
لاچاق هحسَب هی ضًَذ .گشچِ هوکي است لاچاق کاال ٍ اسص دس کَتاُ هذت تا ایجاد
ضغلی کارب ساُ حلی تشای فشاس اص فمش ٍ تیکاسی تلمی ضَد ،اها اص آًجا کِ ایي فعالیت
تِ تَلیذ هٌجش ًخَاّذ ضذ ٍ سَد حاصل اص آى ًیض دس تخص ّای تَلیذی سشهایِ
گزاسی ًخَاّذ ضذ تٌاتشایي دس دساص هذت لاچاق کاال تا تضعیف تٌیادّای تَلیذی فمش
سا تطذیذ خَاّذ کشد دس ًتیجِ هی تَاى گفت کِ تیي فمش ٍ لاچاق ساتطِ ای تسلسلی
تشلشاس است کِ دس دساصهذت یکذیگش سا تاصتَلیذ هی کٌٌذ .آًچِ دس ایٌجا تیص اص ّش
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عاهل دیگشی هَسد تَجِ است ،ضشایط طئَپَلتیکی هشصّای ایشاى تَیظُ هشصّای
دسیایی است .هی تَاى گفت کِ اص تیي عَاهل عوذُ ای کِ تاعث تَجَد آهذى پذیذُ
لاچاق کاال ٍ اسص هی ضًَذ ،ایشاى اص اغلة آًْا تصَست ّوضهاى دس سًج است .گشچِ
لاچاق کاال ٍ اسص تمشیثاَ دس توام هٌاطك هشصی کطَس صَست هی گیشد ،هطالعِ حاضش تِ
تشسسی پذیذُ لاچاق کاالٍعَاهل هَثشتش ایي پذیذُ ٍّوچٌیي ساُ ّای کاّص پذیذُ
لاچاق دس هشصّای دسیایی جٌَب کطَس پشداختِ است.
کلیذ ٍاطُ گاى :لاچاق کاال ،هشص ،هشصّای دسیایی جٌَب ،هشصًطیٌاى
همذهِ
ذغٛط ٔطظی اظ ٘كب٘ٞ ٝبی تفىیه زِٚت ٞبی خسیس اؾت و ٝثب ذظ ثبضیه ٘ ٚبظن زٚ
زِٚت ضا اظ  ٓٞخسا ٔی وٙس  ٚلّٕط ٚضؾٕی افٕبَ اضاز ٜؾیبؾی آٟ٘ب ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .زض ثبضٜ
عٔ َٛطظٞبی و٘ٛٙی  ٚتثجیت قس ٜایطاٖ ثطآٚضزٞبی ٔرتّفی نٛضت ٌطفت ٝاؾت؛ ٔ ٚحبؾجبت
ا٘دبْ ٌطفت ٝتفبٚت چكٍٕیطی ثب  ٓٞزاض٘سٔ .دٕٛؿ ع َٛپیطأ ٚ ٖٛوطا٘ٞ ٝبی ایطاٖ <;75
ویّٔٛتط اؾت و ٝقبُٔ ٔطظٞب  ٚوطا٘ٞ ٝبی آثی ،ضٚزذب٘ ٝای  ٚذكىی اؾت .اظ ایٗ ٔمساض 0;22
ویّٔٛتط (حسٚز  75زضنس) ٔطثٛط ث ٝوطا٘ٞ ٝبی زضیبیی زض ذّیح فبضؼ ،زضیبی فٕبٖ  ٚزضیبی
ٔبظ٘ساضاٖ اؾتٔ .طظٞبی ضٚزذب٘ ٝای ایطاٖ ثب ٕٞؿبیٍبٖ ثطاثط  5<72ویّٔٛتط (= 020زضنس)،
ٔطظٞبی ذكىی ثب ٕٞؿبیٍبٖ ثطاثط  8557ویّٔٛتط ( 8;05زضنس) ٔ ٚطظٞبی زضیبچ ٝای ٚ
ثبتاللی زض حسٚز << وّیٔٛتط ( 5زضنس) اؾت  .ذظ ٔجسأ زضیبی ؾطظٔیٙی زض ذّیح فبضؼ ٚ
زضیبی فٕبٖ زض ٘ 09مغٔ ٝكرم ٚ ،ثط ضٚی ٘مك ٝپیبز ٜقس ٜاؾت .ثٛٔ ٝخت ٔبز ٜیه لبٖ٘ٛ
ٔٙبعك زضیبیی ،حبوٕیت ایطاٖ ذبضج اظ لّٕط ٚذكىی  ٚآة ٞبی زاذّی  ٚخعایط ذٛز زض ذّیح
فبضؼ  ٚتٞ ٍٝٙطٔع  ٚزضیبی فٕبٖ ،ثط ٔٙغم ٝای اظ آة ٞبی ٔتهُ ث ٝذظ ٔجسأ و ٝزضیبی
ؾطظٔیٙی ٘بٔیسٔ ٜی قٛزٌ ،ؿتطـ ٔی یبثس (افكطزی .)5:2-585 :57<:،زٚضی اظ ٔطوع،
ا٘عٚای خغطافیبیی٘ ،بپبیساضی ؾى٘ٛت ،تٛؾق٘ ٝیبفتٍی  ٚحبقی ٝای ثٛزٖ ،تفبٚت ٞبی چكٍٕیط
فطٍٙٞی  ٚتٟسیسات ذبضخی اظ ذهٛنیبت فٕسٔ ٜطظٞبی ایطاٖ ٔی ثبقس.
ایٗ ٔمبِ ٝقطائظ غئٛپِٛتیىی ٔطظٞبی زضیبیی ایطاٖ ضا زض اضتجبط ثب پسیس ٜلبچبق وبال  ٚاضظ
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞس .پسیس ٜلبچبق وبال  ٚاضظ یه پسیس ٜچٙس ٚخٟی قبُٔ :التهبزی،
اختٕبفی ،فطٍٙٞی  ٚأٙیتی  ... ٚاؾت ؤٕٟ ٝتطیٗ ٚخ ٝآٖ زض وٛتبٔ ٜست ثِ ٝحبػ زالیُ ٚ
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پیبٔس ٞب ،التهبزی اؾت .اظ خٙج ٝالتهبزی لبچبق وبال  ٚاضظ ؾجت ذطٚج التهبز اظ ٔؿیط ؾبِٓ،
قىُ ٌیطی التهبز ظیط ظٔیٙی ،وبٞف تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ،افعایف ثیىبضی ،وبٞف ؾطٔبیٝ
ٌصاضی ،تغییط اٍِٛی ٔهطف ٔ ....ٚی قٛز .لبچبق وبال ،ذطٚج ٔٙبثـ اضظی ٚ ٚضٚز وبالٞبی فبلس
ویفیت و ٝث ٝزِیُ لیٕت وٕتط ثب اؾتمجبَ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔٛاخٔ ٝی ٌطزز ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ٚ
ایٗ أط ٔٛخت قس ٜاؾت تب ؾطٔبیٞ ٝب ث ٝعطف ا٘دبْ وبضٞبی ذسٔبتی ،زالِی ٚ ٚاؾغٌ ٝطی
ٌطایف پیسا وٙسٌ .طچ ٝلبچبق وبال  ٚاضظ ث ٝزالیُ ذبل غئٛپِٛتیىی (عٛال٘ی ثٛزٖ ،تطاوٓ
خٕقیتی پبییٗ ،نقت اِقجٛض ث٘ٚ ٖٛؾبیطآٖ) تمطیجبَ زض تٕبْ ٔطظٞبی وكٛض ضٚاج زاضز ،ث ٝفجبضتی
قطائظ ٔطظٞبی ایطاٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝایؿت و ٝاغّت ایٗ ٔٙبعك ٔؿتقس ٚضٚز  ٚذطٚج وبالٞبی لبچبق
اؾت؛ زض ایٗ خب تٟٙب ث ٝثطضؾی ایٗ پسیس ٜزض ٔطظٞبی زضیبیی خٛٙة وكٛض ذٛاٞیٓ پطزاذت .
ؾٛاالت تحمیك : -5آیب ٔٛلقیت خغطافیبیی ایطاٖ ،ثٛیػٔ ٜطظٞبی زضیبیی ثط افعایف لبچبق وبال  ٚاضظ تؤثیط
زاقت ٝاؾت؟
 -0آیب لبچبق وبال  ٚاضظ زض ٔطظٞبی زضیبیی ایطاٖ ثط تٛؾق ٝیب فسْ تٛؾق ٝیبفتٍی ٔٙبعك
ٔطظی تؤثیط زاقت ٝاؾت؟
 -7فٛأُ ٔؤثط ثط افعایف یب وبٞف پسیس ٜلبچبق وبال  ٚاضظ زض ٔطظٞبی زضیبیی ایطاٖ
وسأٙس؟
 -8فٛأُ ٔؤثط ثط حدٓ ٛ٘ ٚؿ وبالٞبی لبچبق زض ٔطظٞبی زضیبیی ایطاٖ وسأٙس؟
سٍش پظٍّص
تحمیك حبضط اظ ٘ٛؿ تٛنیفی -تحّیّی ٔی ثبقس .زض ایٗ پػٞٚف ثطای خٕـ آٚضی اعالفبت
اظٔغبِقبت وتبثرب٘ ٝای اؾتفبز ٜقس ٜزض نٛضت ٘یبظ اظ ضٚـ ٔهبحجٔ ٝؿتمیٓ ثب ٔؿؤِیٗ ٘یع
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اظ آ٘دب و ٝلبچبق پسیس ٜای ٘بٔكطٚؿ اؾت ،زضیبفت  ٚث ٝزؾت آٚضزٖ آٔبض ٚ
اعالفبت زلیك اظ ٔیعاٖ لبچبق زض وكٛض زض ٞبِ ٝای اظ اثٟبْ لطاض زاضز ،ثغٛضی و ٝاضظـ وبالٞبی
لبچبق زض وكٛض اظ ٔیعاٖ یه ٔیّیبضز ٔ ۰00 ٚیّی ٖٛزالض تب ٔطظ ٔ ۸یّیبضز زالض ٔتغیط اؾت .زض
تحمیك پیف ض ٚؾقی قس ٜاؾت تب اظ ٔٙبثـ آٔبضی ٔقتجط اؾتفبز ٜقٛز ،ضٚـ تدعی ٚ ٝتحّیُ
زازٞ ٜب تٛنیفی -تحّیّی ثٛز ٜاؾت.
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چیستی ٍ چشایی لاچاق
لبچبق ثط اؾبؼ وٛٙاؾی٘ ٖٛبیطٚثی ،ترّفی ٌٕطوی اؾت و ٝقبُٔ خبث ٝخبیی وبال زض عَٛ
ٔطظٞبی ٌٕطوی ث ٝضٚقی ٔرفیب٘ ٚ ٝثٙٔ ٝؾٛض فطاض اظ ٘ؾبضت ٌٕطوی نٛضت ٔی ٌیطز (ثٙبئی،
;; .);: :57لبچبق یه پسیس ٜچٙس ٚخٟی اؾت و ٝثی ٌٕبٖ فبُٔ ٞبی ظیبزی ٔی تٛا٘س زض
چطایی آٖ ٘مف زاقت ٝثبقس .ایٗ فٛأُ زاضای ٔیعاٖ اثط ٌصاضی  ٚخٙجٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛؿتٙس ،اظ
ایٙط ٚزؾت ٝثٙسی ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔی تٛاٖ ثطای آٖ ٞب اضائٕٛ٘ ٝز .ثغٛض وّی ز ٚفبُٔ ٘یبظ
لبچبلچیبٖ ث ٝزضآٔسٞبی لبچبق  ٚآظٔٙسی آ٘بٖ زض ضذساز لبچبق ٘مف زاضزٔ .ی تٛاٖ ٌفت وٝ
فبُٔ ٘یبظ ضیك ٝانّی لبچبق زض ؾغح ذطز اؾت وٛٔ ٝضٛؿ آٖ ثیكتط ٔطظ٘كیٙب٘ی ٞؿتٙس وٝ
قطائظ اختٕبفی  ٚالتهبزی آٟ٘ب ضا ث ٝؾٕت لبچبق وبال ٔی وكب٘س  ٚاِجت ٝایٗ زؾت ٝاظ افطاز
زضذسٔت زؾت ٝای زیٍط لطاض ٔی ٌیط٘س و ٝآظٔٙسی آٟ٘ب ضا ث ٝؾٕت لبچبق ٔی وكب٘س ٘٘ ٝیبظ.
ایٗ زؾت ٝافطازی ٞؿتٙس و ٝزض ؾغح والٖ  ٚثهٛضت ؾبظٔبٖ یبفت ٝث ٝلبچبق وبال ٔی پطزاظ٘س
ثس ٖٚآ٘ى ٝذٛز ضا ٔؿتمیٕبً ثب ذغطات آٖ زضٌیط وٙٙس ،ث ٝفجبضتی ٘یبظٔٙسی زؾت ٝا َٚثبفث ٔی
قٛز و ٝآٟ٘ب زض ذسٔت آظٔٙساٖ زؾت ٝز ْٚلطاض ٌیط٘س .ثٙبثطایٗ لبچبق وبال ث ٝزِیُ ؾٛز ظیبزی
و ٝزض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخٛز زاضز افعایف ٔی یبثس چطاو ٝحبقی ٝؾٛز ثسؾت آٔس ٜثطای لبچبلچیبٖ
آ٘مسض ٔ ٟٓاؾت و ٝآ٘بٖ ضا ٔتمبفس ٔی وٙس تب فقبِیت ٞبی ثعٞىبضا٘ ٝضا ؾبظٔب٘سٞی وٙٙس
(یقمٛثی.)50 : 57<<،
هْن تشیي دالیل ضکلگیشی لاچاق دسایشاى
 -5پبییٗ ثٛزٖ ضیؿه لبچبق وبال
ثغٛض وّی ثٞ ٝط ٔیعاٖ وٞ ٝعیٔ ٚ ٝٙربعط ٜپصیطی لبچبق وٕتط ثبقس ،لبچبلچیبٖ ثٕٞ ٝبٖ
ٔیعاٖ وٕتط احؿبؼ ذغط ٔی وٙٙس  ٚثب ٞعی ٝٙوٕتطی ٔی تٛا٘ٙس وبال ضا اظ ذبضج ث ٝزاذُ  ٚیب اظ
زاذُ ث ٝذبضج ا٘تمبَ زٙٞس .پبییٗ ثٛزٖ ضیؿه لبچبق یىی اظ فٛأُ قیٛؿ ٌ ٚؿتطـ آٖ ثٝ
قٕبض ٔی ضٚز .ثغٛض ٔتٛؾظ  %57اظ وُ تدبضت وكٛض ثهٛضت لبچبق ا٘دبْ ٔی قٛز  ٚاحتٕبَ
ٔٛفمیت لبچمچیبٖ =2تب  =9زضنس اؾت (ضفقتی )=-55 :57<5 ،حدٓ لبچبق وبال زض ؾبَ
;< 57ثبِغ ثط ٔ 5=/0یّیبضز زالض ثٛز ٜاؾت .اظایٗ ٔیعاٖ ٔ 5:یّیبضز زالض حدٓ لبچبق ٚاضزات ٚ
ٔ 7/0یّیبضز زالض حدٓ لبچبق نبزضاتی ثٛز ٜاؾت .اظ حدٓ لبچبلی وٚ ٝاضز وكٛض ٔی قٛز فمظ
 %7آٖ وكف ٔی قٛز یقٙی ;= %وبالٞبی لبچبق ثٔ ٝمهس ٔی ضؾس.
پبییٗ ثٛزٖ ضیؿه لبچبق وبال زض وكٛض ٘بقی اظ زالیُ ٔرتّف اؾت و ٝفٕس ٜتطیٗ آٟ٘ب:
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اِفٌ .ؿتطزٌی ٔطظٞب  ٚثطذی ٘بٕٞبٍٙٞی ٞب زض ٘ؾبضت ثط آٖ
عٔ َٛطظٞبی ایطاٖ  <;99ویّٔٛتط اؾت و 0;22 ٝویّٔٛتط آٖ آثی-زضیبیی 025< ٚ
ویّٔٛتط ضٚزذب٘ ٚ ٝثمی ٝظٔیٙی اؾت ،و٘ ٝؾبضت ثط  ٕٝٞایٗ ٔطظٞبی ٌؿتطز ٜوبض ثؿیبض زقٛاضی
اؾت ٞ ٚعیٞ ٝٙب ٙٔ ٚبثـ ظیبزی ضا ٔی عّجس
ة .أىبٖ لبچبق اظ ٛ٘ ٕٝٞاحی ٔطظی
لبچبق وبال فمظ اظ یه ٘بحیٔ ٝكرم ٔطظی نٛضت ٕ٘ی ٌیطز؛ ثّى ٝتمطیجب زض تٕبْ ٘ٛاحی
ٔطظی وبالی لبچبق ٚاضز  ٚیب ذبضج ٔی قٛز٘ .جٛز حبوٕیت ّٔی ٔٙؿدٓ  ٚأٙیت زض فطاق ٚ
افغب٘ؿتبٖ زض ؾبَ ٞبی اذیط ثٌ ٝؿتطـ پسیس ٜلبچبق زض ٔطظٞبی قطلی  ٚغطثی زأٗ ظزٜ
اؾت؛ ٕٞچٙیٗ قطایظ ٚیػٔ ٜطظٞبی زضیبیی وكٛض ٔجبضظ ٜؾرت افعاضی ثب پسیس ٜلبچبق ضا
ٔكىُ تط وطز ٜاؾت .وكفیبت وبالٞبی لبچبق ٘كبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝلبچبق وبال اظ ٕٝٞ
٘ٛاحی ٔرتّف ٔطظی نٛضت ٔی ٌیطز.
 -0ضقس  ٚتٛؾق٘ ٝبٔتٛاظٖ زض ٔٙبعك ٔرتّف وكٛض  ٚثبال ثٛزٖ ٘طخ ثیىبضی زض ٔٙبعك ٔطظی
ثیكتط ٔٙبعك ٔطظی ایطاٖ اظ خّٕٙٔ ٝبعك ٔحطٞ ْٚؿتٙس ٔ ٚطظ٘كیٙبٖ فطنت ٞبی قغّی
ؾبِٓ ا٘سوی ضا ثطای ضفـ ٘یبظٞبی التهبزی ذٛز زض اذتیبض زاض٘س؛ چٙیٗ قطایغی ثبفث ٌؿتطـ
ٌطایف ؾبوٙبٖ ٔٙبعك ٔطظی ث ٝلبچبق ٔی قٛز .پیبٔس زیٍط تٛؾق٘ ٝبٔٛظٟٔ ،ٖٚبخطت ؾبوٙبٖ
ٔٙبعك ٔطظی ث ٝقٟطٞبی نٙقتی ثطای خؿتدٛی وبض ذٛاٞس ثٛز و ٝذٛز زض ثّٙس ٔست ثبفث
ثٛخٛز آٔسٖ ٔكىالت أٙیتی ٔی قٛز.
فال ٜٚثطایٗ زض ثیٗ زؾتٍبٟٞبی ٔتِٛی ٔجبضظ ٜثب لبچبق ٘یع ٕٞبٍٙٞی وبُٔ زض تقطیف ٚ
تفؿیط لبچبق ٚخٛز ٘ساضز .زضنس ثبالیی اظ پط٘ٚسٞ ٜبی لبچبق زض ٟ٘بزٞبی لضبیی ضأی ثطائت ٔی
ٌیط٘س و ٝیىی اظ زالیُ انّی آٖ ث٘ ٝح ٜٛاؾتٙجبط ایٗ ٔحبوٓ اظ لب٘ ٖٛتقعیطات حىٔٛتی ثط
ٔیٍطزز (٘ٛضٔحٕسی.)50:-508 :57<7 ،
٘ -7بپبیساضی  ٚثی ثجبتی  ٚتغییطات ٔساْٚ
ٔیعاٖ تقطف ٝوبال ٞبی ٚاضزاتی  ٚقطائظ آٖ اظ ٚضقیت ثبثتی ثطذٛضزاض ٘یؿتٕٞ ،چٙیٗ زأٝٙ
قٕ َٛوبالٞبی لبچبق ٘یع زض حبِت ٔكرم  ٚثبثتی لطاض ٘ساضز.
 -8ؾٛزآٚضی لبچبق وبال زض ایطاٖ
ٕٞ -9دٛاضی ثبوكٛضٞبی ثیثجبت ٚالتهبز ٘بٔتقبزَ ایٗ وكٛضٞب.
-:اقتطاوبت لٔٛیت ٞبی ؾبوٗ زض ز ٚؾٛی ٔطظ
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ٚخٔ ٜٛكتطوبت لٔٛی ،فطٍٙٞی ٔ ٚصٞجی  ٚفالیك زٚخب٘جٔ ٝیبٖ ؾبوٙیٗ ز ٚعطف ٔطظ ایطاٖ
ٕٞ ٚؿبیٍب٘ف ٔكٛق ٔ ٚحطوی ثطای تطززٞبی ٔطظی  ٚاثعاضی ثطای ؾِٟٛت أط لبچبق قسٚ ٜ
ٕٞىبضی لبچبلچیبٖ زض ز ٚؾٛی ٔطظ ضا فیٙیت ثركس ٜاؾت (قٟسازی .)=5 :57<7 ،ایٗ
اقتطاوبت ثبفث آؾبٖ تط قسٖ اضتجبعبت ثیٗ ؾبوٙیٗ ز ٚؾٛی ٔطظ قس ٜاؾت ٔ ٚجبزالت ضا
ٌؿتطـ زاز ٜاؾت .ایٗ قطایظ تمطیجبً زض تٕبْ ٔطظٞبی وكٛض حبوٓ اؾت.
;-عٛال٘ی ثٛزٖ ٞ ٚعی ٝٙثط ثٛزٖ فطایٙس ٚاضزات لب٘٘ٛی  ٚثبال ثٛزٖ ٘طخ تقطفٞ ٝب زض ثؿیبضی اظ
الالْ ٚاضزاتی زض خٟت حٕبیت اظ تِٛیسات زاذّی  ٚتكطیفبت ظائس.
٘طخ ثبالی تقطف ٝثبفث ثٛخٛز أسٖ تفبٚت لیٕت ظیبز ثیٗ ثبظاضٞبی زاذُ  ٚثبظاض ثیٗ إِّّی
ٔی قٛز و ٝذٛز اٍ٘یعٚ ٜاضزات وبال اظ عطیك لبچبق ضا افعایف ٔی زٞسٔ .غبِق ٝقطائظ تدبضت
ثیٗ إُِّ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝایطاٖ زض ثیٗ <; 5وكٛض خٟبٖ ضتج 579 ٝضا اظ ٘ؾط ؾِٟٛت
ٚاضزات  ٚنبزضات ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت زض حبِی و ٝأبضت ٔتحس ٜفطثی ،فطثؿتبٖ
ؾقٛزی  ٚاضزٖ ث ٝتطتیت زض ضزٞ ٜبی  9= ٚ 77 ،08لطاض زاض٘س .زض ذهٛل آٔبضٞبی ٔطثٛط ثٝ
ٞعیٞ ٝٙبی ٚاضزات زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ آفطیمب تٟٙب وكٛض فطاق زض خبیٍب ٜپبئیٗ تط اظ ایطاٖ لطاض
زاضز  ٚؾٍٙبپٛض ثب ٘طذی ٔقبزَ ; 7:زالض ثطای ٞط وب٘تیٙط زض خبیٍب٘ ٜرؿت لطاض زاضز ،ایٗ ٘طخ
زض ایطاٖ  5772زالض اؾت .ایٗ ٞعیٞ ٝٙب قبُٔ پطزاذتی ٞب ی ازاضی ثطای تطذیم وبال ،وٙتطَ
تىٙیىیٔ ،بِیبت ٞ ٚعیٞ ٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ زاذّی ٔی ثبقٙسٔ .ست ظٔبٖ الظْ ثطای ا٘دبْ وبضٞبی
ٔطثٛط ثٚ ٝاضزات وبال ث ٝایطاٖ  80ضٚظ ٔی ثبقس زض حبِیى ٝایٗ ٔست ظٔبٖ زض ؾٍٙبپٛض  7ضٚظ
اؾت (ٚ .)Farzanegan,2008:7-8خٛز تكطیفبت ازاضی نسٚض ٚ ٚضٚز وبال ؾجت عٛال٘ی ٚ
پطٞعی ٝٙقسٖ ضٚاَ لب٘٘ٛی وبض  ٚضاوس ٔب٘سٖ ؾطٔبی ٝنبزض وٙٙسٚ ٚ ٜاضزوٙٙسٔ ٜی قٛز و ٝذٛز
فبّٔی زض خٟت افعایف ٌطایف ث ٝؾٛی لبچبق اؾت.
چٙیٗ قطائغی ثبفث ٔی قٛز وٚ ٝاضز وٙٙسٞ ٜبی لب٘٘ٛی ٘یع ثطای خٌّٛیطی اظ ظیبٖ ذٛز
زض ثبظاض ضلبثتی  ٚوٛتب ٜتط وطزٖ ٔؿیط ٞ ٚعیٚ ٝٙاضزات وبال ث ٝؾٕت لبچبق ؾٛق یبثٙس.
اٌط چ ٝزِٚت ؾیبؾت ٞبی تقطف ٝای ضا زض ضاؾتبی حٕبیت اظ تِٛیسات زاذّی افٕبَ ٔی وٙس،
ثب ایٗ حبَ ویفیت پبییٗ تِٛیسات زاذّی زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٘ؿجت ثٔ ٝحهٛالت ذبضخی ٚ
ٌؿتطـ ٘ٛؿ ذبنی اظ فطٔ ًٙٞهطفی زض خبٔق ٝو ٝزض ثیكتط قطایظ وبالی ذبضخی ضا ثط
تِٛیسات زاذّی تطخیح ٔی زٞسٔ ،ب٘ـ اظ اثط ثركی ؾیبؾت ٞبی زِٚت ٔی قٛز؛ اظ عطفی افٕبَ
٘طخ تقطفٔ ٚ ٝبِیبت ثبال ثسِیُ ضٚاج فط ًٙٞلبٌ٘ ٖٛطیعی  ٚفطاض ٔبِیبتی ث ٝقىُ لبچبق آقىبض
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زض خبٔق ٝزضآٔسٞبی زِٚت ضا زض ایٗ ثرف ثهٛضت چكٍٕیطی افعایف ٕ٘ی زٞس  ٚزض ٟ٘بیت ٘یع
ٌطایف ث ٝلبچبق وبال ضا ثیكتط ٔی وٙس
اًَاع لاچاق
لبچبق ضا ثِ ٝحبػ ٘ٛؿ وبال ٔی تٛاٖ ث ٝلبچبق وبالی ٕٔٛٙؿ یقٙی وبالٞبیی و ٝنبزضات  ٚیب
ٚاضزات آٟ٘ب ٕٔٛٙفیت قطفی  ٚلب٘٘ٛی زاضز ٘ؾیط ٔٛاز ٔرسض اؾّحٔ ٚ ٝكطٚثبت اِىّی ٚلبچبق
وبالٞبی ٔدبظ ٔ ٚدبظ ٔكطٚط یقٙی وبالٞبیی و ٝنبزضات ٚ ٚاضزات اٟ٘ب ثب ضفبت ضٛاثظ لب٘٘ٛی
أىبٖ پصیط ثٛز ٜأب ث ٝزِیُ فسْ ضفبیت ایٗ ضٛاثظ لب٘٘ٛی لبچبق تّمی ٔی ق٘ٛس ،تمؿیٓ ثٙسی
وطز .وبالٞبی ٕٔٛٙؿ اِتدبض ٜتٟٙب ٔرتم ث ٝایطاٖ ٘یؿت ثّى ٝثط ٔجٙبی فط ٚ ًٙٞافتمبزات
ٔصٞجی خبٔق ٝاؾالٔی ،زأ ٝٙقٕٛالت آٖ ٕٔىٗ اؾت ثب زیٍط وكٛضٞب تفبٚت زاقت ٝثبقس؛ ثطای
ٔثبَ وبالٞبیی ٔب٘ٙس ٔٛاز ٔرسض زض اغّت وكٛضٞبی خٟبٖ ،وبالی ٕٔٛٙف ٝث ٝحؿبة ٔی آیس.
-5لبچبق پٟٙبٖ  ٚآقىبض
لبچبق پٟٙبٖ ،زض ثطٌیط٘سٚ ٜضٚز  ٚذطٚج غیطلب٘٘ٛی وبال اظ ٔطظٞبی وكٛض اؾت .ایٗ ٌٝ٘ٛ
لبچبق ثیكتط پٛقف زٙٞس ٜوبالٞبیی اؾت و ٝذطیس  ٚفطٚـ آٖ ٞب غیط لب٘٘ٛی ٕٛٙٔ ٚؿ ٔی
ثبقس .لبچبق وبالٞبیی ٔب٘ٙس ٔٛاز ٔرسض ،زاضٞٚبی ضٚاٖ ٌطزاٖٛ٘ ،قیس٘ی ٞبی اِىّی  .... ٚزض ایٗ
زؾت ٝخبیی ٔی ٌیط٘س.
لبچبق آقىبض ٌٝ٘ٛ ،ای اظ لبچبق اؾت و ٝزض آٖ وبال اظ ٚضٚزی ٞبی لب٘٘ٛی  ٚثب پیطٚی اظ ضٚاَ
خبضی ،أب ثب زؾتىبضی ٔؿتٙسات ث ٝوكٛض ٚاضز ٔی قٛز .ایٗ ضٚـ زض ٚالـ پٟٙبٖ ؾبظی
وبالٞبی لبچبق اظ زیس ثبظضؾبٖ اؾت .لبچبق آقىبض ثطای وبالٞبیی وٚ ٝضٚز  ٚذطٚج آٖ ٞب لب٘٘ٛی
اؾت ث ٝوبض ٔی ضٚزٞ .سف انّی ایٗ قی ٜٛاظ لبچبق ،فطاض اظ حمٛق  ٚتقطفٞ ٝبی پطزاذتی
ٌٕطوی اؾت .زض لبچبق آقىبض ٔقٕٛالَ اظ ؾٙسؾبظی  ٚپبییٗ آٚضزٖ اضظـ وبال زض ٌٕطن اؾتفبزٜ
ٔی قٛز ( .)Mintzberg, 1994:22ثغٛض وّیٔ ،ی تٛاٖ لبچبق آقىبض ضا ث ٝؾ ٝقی ٜٛزؾت ٝثٙسی
وطز  .5وٓ ظ٘ی  ٚیب وٓ اضظـ ٘كبٖ زازٖ وبالٞبی ٚاضزاتی .0 ،خبظ٘ی یب اؾتفبز ٜاظ ٔكرهٝ
ٞبی ٘بزضؾت زض قطح وبال  .7تجب٘ی  ٚاؾتفبز ٜاظ عجم ٝثٙسی ٘بزضؾت ثطای خٌّٛیطی اظ پطزاذت
تقطفٞ ٝبی ٌٕطن(ؾیف ;<.)00-02 :57
-0لبچبق نبزضاتی  ٚلبچبق ٚاضزاتی
لبچبق نبزضاتی ثط وبالیی اعالق ٔی قٛز و ٝثس ٖٚا٘دبْ ٌطفتٗ تكطیفبت ٌٕطوی  ٚثسٖٚ
پطزاذت حمٛق  ٚفٛاضو ٌٕطوی اظ وكٛض ذبضج قٛز .اِجتٔ ٝیعاٖ ایٗ ٘ٛؿ لبچبق وبال ثؿیبض
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وٕتط اظ لبچبق ٚاضزاتی اؾت  ٚثیكتط زض حیغٛٔ ٝاز ٘فتی (ثٙعیٌٗ ،بظٚئیُ  ٚ ).....ٚثسِیُ تفبٚت
لیٕت آٖ زض زاذُ وكٛض ثب وكٛضٞبی ٕٞؿبی ٝنٛضت ٔی ٌیطز .لبچبق ٚاضزاتی ثط وبالٞبیی
اعالق ٔی قٛز و ٝثس ٖٚعی وطزٖ ٔطاحُ لب٘٘ٛی  ٚپطزاذت حمٛق ٔبِیبتی ٚاضز وكٛضٔی قٛز.
حسٚز ;= زضنس وبالٞبی لبچبق ٚاضزاتی اؾت و ٝثهٛضت آقىبض  ٚپٟٙبٖ ٚاضز وكٛض ٔی قٛز.
وبالٞبی لبچبق ٔقٕٛالً اظ ٔٙبعمی ٚاضز وكٛض ،یب اظ آٖ ذبضج ٔی ق٘ٛس و ٝضیؿه ٞ ٚعیٝٙ
وٕتطی ثطای لبچمچیبٖ زض پی زاقت ٝثبقس .زض ایٗ ثیٗ ٔطظٞبی زضیبیی  ٚوٞٛؿتب٘ی اظ ٟٔٓ
تطیٗ ٔجبزی ٚضٚز یب ذطٚج وبال  ٚاضظ لبچبق اظ وكٛض ٞؿتٙس ؤ ٝطظٞبی اؾتبٖ ٞبی ٞطٔعٌبٖ،
ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ ،ثٛقٟط ،ذٛظؾتبٖ ،آشضثبیدبٖ غطثی  ٚوطزؾتبٖ ضا زض ثط ٔی ٌیطز.
ٔطظٞبی زضیبیی ثقّت ٌؿتطزٌی ٘ ٚعزیىی ضیؿه وٕتطی ضا ثطای لبچمچیبٖ زض پی زاضز.
ٕٞب٘غٛض و ٝلجالً اقبض ٜقس ،زضیبیی ذعض ٌصقت ٝاظ ٔؿبحت  ٚإٞیت آٖ اظ آ٘دب و ٝثقٛٙاٖ یه
زضیبچٔ ٝغطح اؾت اظ قٌٕ َٛفتبض حبضط ذبضج اؾت  ٚالظْ اؾت زض پػٞٚكی خساٌب٘ ٝث ٝآٖ
پطزاذت ٝقٛزٙٔ .بعك آظاز تدبضی  ٚنٙقتی ٘یع اظ ٔجبزی ٔٚ ٟٓضٚز وبالی لبچبق ٞؿتٙس وٝ
ٔ ٟٓتطیٗ آٟ٘ب زض ٔطظٞبی خٛٙثی وكٛض لطاض زاض٘س؛ ثٙسض زثی ٙٔ ٚغم ٝآظاز خجُ فّی زض خٛٙة
ذّیح فبضؼ اظ ٔجبزی ٔ ٟٓلبچبق وبال ث ٝزاذُ وكٛض ٞؿتٙس
زض ؾٔ ٝب ٝٞا َٚؾبَ =< ،57تقساز وُ پط٘ٚسٞ ٜبی ٔؾ ٖٛٙث ٝلبچبق  <7<5پط٘ٚس ، ٜثب
ثٟبی لیٕت أٛأَ 599=95<59:یّی ٖٛضیبَ ثٛز ٜو ٝزض ٔمبیؿ ٝثب ٔست ٔكبث ٝؾبَ لجُ اظ
٘ؾط تقساز ،حسٚز  25=9زضنس  ٚاظ ٘ؾطثٟبی ٔبَ  ،حسٚز  5::5=9زضنس افعایف زاقت ٝاؾت.
زض ثیٗ اؾتبٖ ٞبی وكٛض ،ثیكتطیٗ تقساز پط٘ٚسٞ ٜبی ٔتكىّ ٝلبچبقٔ ،طثٛط ث ٝاؾتبٖ ؾیؿتبٖ
 ٚثّٛچؿتبٖ ثب= 595پط٘ٚس ٚ ٜؾٕٟی ٔقبزَ  5<550زضنس ثٛز ٜاؾت .اؾتبٟ٘بی ذطاؾبٖ ضضٛی
ثب = 5555زضنس  ٚوطزؾتبٖ ثب <502زضنس ضتجٞ ٝبی ز ٚ ْٚؾ ْٛضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜا٘س.
زض ایٗ ٔست ضٚظا٘ ٝتمطیجبً  =2پط٘ٚس ٜلبچبق زضٌٕطوبت وكٛض ثجت قس ٜاؾت .اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ
 ،%:/:5اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ  ٚ %7اؾتبٖ ثٛقٟط =; %5/اظ وُ پط٘ٚسٞ ٜبی تكىیُ قس ٜثطای
لبچبق وبال ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜا٘س ((ٌٕطن خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ .)57<= ،قبیس اظ ایٗ
آٔبض ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛتیدٌ ٝیطی قٛز و ٝلبچبق وبال زض ٔطظٞبی زضیبیی خٛٙثی وكٛض وٕتط اظ زیٍط
٘مبط ٔطظی ثبقس .ثب ایٗ حبَ فسْ وكف لبچبق ٔی تٛا٘س ٘كبٍ٘ط ایٗ ٔغّت ٘یع ثبقس ؤ ٝیعاٖ
ٔٛفمیت زؾتٍبٞ ٜبی ٔجبضظ ٜثب لبچبق وبال  ٚاضظ زض ٔطظٞبی زضیبیی ث ٝزالیُ ٔرتّف وٕتط ثٛزٜ
اؾت؛ و ٝذٛز حبوی اظ ضیؿه پبییٗ لبچبق زض ٔطظٞبی زضیبیی اؾت.
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آٔبض شوط قس ٜثیبٍ٘ط ٌؿتطـ حدٓ  ٚاضظـ وبالٞبی ٕٔٛٙؿ اِتدبض ٚ ٜث ٝفجبضتی لبچبق پٟٙبٖ
اؾت و ٝؾیبؾت ٞبی پِٛی ٔ ٚبِی زِٚت ٕٞچ٘ ٖٛطخ تقطف ٚ ٝپطٚؾٞ ٝبی ٚاضزات لب٘٘ٛی زض آٖ
ثی تؤثیط اؾت چطا و ٝذطیس  ٚفطٚـ ایٗ وبالٞب (ٔكطٚثبت اِىّی ،زاضٞٚبی ضٚاٖ ٌطزاٖٛٔ ،از
ٔرسض  ).....ٚثٙب ث ٝلٛا٘یٗ  ٚؾبذتبضٞبی فطٍٙٞی ،اختٕبفی ٔ ٚصٞجی وكٛض تحت ٞط قطایغی
ٕٔٛٙؿ ٔی ثبقس .ضقس ٔیعاٖ لبچبق وبالٞبی ٔدبظاِتدبض ٜث ٝفجبضتی لبچبق آقىبض ٘بقی اظ ٚخٛز
ثبظاض ٔهطف زاذّی ٕٞ ٚچٙیٗ ؾیبؾت ٞبی زِٚت زض ظٔی٘ ٝٙطخ تقطفٞ ٝب  ٚفطایٙس ٚاضزات
لب٘٘ٛی اؾت .أب ضقس لبچبق وبالٞبی ٕٔٛٙؿ اِتدبض ٜث ٝفجبضتی لبچبق پٟٙبٖ ٘كبٍ٘ط ٚخٛز ثبظاض
ٔهطف زاذّی اؾت و ٝضاٞجطزی فطٍٙٞی ضا ٔی عّجس .ثركی اظ حدٓ لبچبق وبالٞب اظ ٔجبزی
ٔدبظ  ٚثركی زیٍط اظ ٔطظٞبی غیط ٔدبظ ٚاضز وكٛض ٔی ق٘ٛس یب اظ آٖ ذبضج ٔی ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ
ثرف فٕس ٜوبالٞبی لبچبق اظ عطیك ٔطظٞبی زضیبیی ٚاضز وكٛض ٔی ق٘ٛس ظیطا لبچبلچیبٖ ثٝ
فّت وٙتطَ اظ ضاٞ ٜبی انّی اؾتفبزٕ٘ ٜی وٙٙس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اوثط وبالٞبی لبچبق اظ ٔطظٞبی
زضیبیی  ٚیب وٞٛؿتبٖ ٞبی نقت اِقجٛض ٚاضز یب ذبضج ٔی ق٘ٛسٔ .جبزی ٚضٚزی  ٚذطٚخی
وبالٞبی لبچبق ثیكتط ٔطظٞبی اؾتبٖ ٞبی ٞطٔعٌبٖ ،ؾیؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ  ٚثٛقٟط ٙٔ ٚبعك
آظاز تدبضی نٙقتی ٔی ثبقس وٚ ٝضٚز وبال ث ٝآٟ٘ب آظاز اؾت  ٚذطٚج آٖ ٘یع ث ٝزِیُ ٚؾقت
ٔطظٞبی زضیبیی آؾبٖ تط نٛضت ٔی ٌیطزِٛ .اظْ ثطلی ،نٛتی  ٚتهٛیطی ٔقٕٛالً اظ ٔٙبعك آظاز
لبچبق ٔی ق٘ٛس .ایٗ وبال ٞب ثب لبیك ٞبی تٙسض ٚحُٕ  ٚزض ؾٛاحُ خٛٙة ترّی ٝقس ٚ ٜثٝ
نٛضت ثبض ٕٞطأ ٜؿبفط اظ ایٗ ٔٙبعك ذبضج ٔی ق٘ٛس (ؾیف.);5 :57<; ،
دالیل اصلی لاچاق کاال دس هشصّای دسیایی
ٌ-5ؿتطزٌی ٔطظٞبی زضیبییٌ :ؿتطزٌی ٔطظٞبی زضیبیی وكٛض زض ذّیح فبضؼ  ٚزضیبی
فٕبٖ ٚ ٚخٛز خعایط ،آثطاٞ ٜب ،ذٛضٞب ،ثطیسٌی  ٚذّیح ٞبی وٛچه  ٚثعضي زض عٛ٘ َٛاض ؾبحّی
اظ خّٕ ٝفٛأّی ٞؿتٙس و ٝثط پیچیسٌی ٔمبثّ ٝثب ایٗ پسیس ٜافعٚز ٜاؾت؛  ٚایٗ ٔٙغم ٝضا ثٝ
نٛضت ثعضٌطا ٜأٙی ثطای قٙبٚضٞبی حبُٔ وبالی لبچبق زض آٚضز ٜاؾت.
-0وٛتبٞی ٔؿیط :وٛتبٞی ٔؿیط لبچبق وبال اظ ؾٛاحُ وكٛضٞبی فطثی حبقی ٝذّیح فبضؼ ٚ
ؾٛاحُ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اظ خّٕ ٝفٛأُ تؿٟیُ وٙٙس ٜلبچبق وبال زض ایطاٖ اؾت .ایٗ
فبنّ ٝزض ثبضیه تطیٗ ٔٙغم ٝزض تٞ ٍٝٙطٔع ٔ 05بیُ زضیبیی اؾت (خعیط ٜالضن تب ضأؼ ؾالٔٝ
زض ؾبحُ فٕبٖ) .فبنّ ٝثٙسض ؾیطیه زض خٛٙة قطلی خعیطٞ ٜطٔع تب ثٙسض ذهت زض فٕبٖ 97
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ٔبیُ زضیبیی  ٚاظ خعیط ٜالضن تب ثٙسض ذهت ;ٔ 7بیُ زضیبیی ٔی ثبقس و ٝعی وطزٖ ایٗ
ٔؿیطٞب ثب لبیك ٞبی تٙسض ٚزض وٕتط اظ یه ؾبفت أىبٖ پصیط ٔی ثبقس (ؾیف.)89 : 57<;،
ٚ-7ؾقت ٔٙغمٔ ٚ ٝتقسز ثٛزٖ ٔؿیط لبچبچیبٖ:
ٚؾقت ٔٙغم ٝتطزز قٙبٚضٞبی حبُٔ وبالی لبچبق زض ذّیح فبضؼ ثیف اظ 07=222
ویّٔٛتط ٔطثـ اؾت  ٚاظ ذّیح ٌٛاتط زض ٔٙتٟی اِی ٝؾبحُ قطلی وكٛض تب ضأؼ ثیك ٝزض ٔٙتٟی
اِی ٝؾبحُ غطثی  0222ویّٔٛتط ٔطظ آثی ضا قبُٔ ٔی قٛز .ایٗ ٌؿتطزٌی ٔطظٞب ٚ ٚؾقت
ٔٙغم ٝتطززٔ ،ؿیطٞبی ثؿیبضی ضا پیف ضٚی قٙبٚضٞبی حبُٔ وبالی لبچبق لطاض ٔی زٞس  ٚثٝ
ٕٞیٗ ٔیعاٖ ٘یع ثط پیچیسٌی ٔمبثّ ٝثب آٖ ٔی افعایس.
ٚ -8خٛز خعایط  ٚؾىٞٛبی ٘فتی ثؿیبض زض ذّیح فبضؼ:
ثیف اظ  022ؾىٛی ٘فتی  592 ٚخعیط ٜوٛچه  ٚثعضي زض ذّیح فبضؼ ٚخٛز زاضز .فالٜٚ
ثط ایٗ تقساز ظیبزی خعیطٞ ٜبی نرط ٜای وٛچه  ٚثعضي زض ؾٛاحُ غطة  ٚقٕبَ غطثی زضیبی
فٕبٖ (زض ؾٛاحُ أبضات ٔتحس ٜفطثی  ٚفٕبٖ) ٚخٛز زاضز .اظ ؾٛی زیٍط ذّیح فبضؼ  ٚزضیبی
فٕبٖ اظ پطضفت  ٚآٔستطیٗ ٔٙبعك زضیبیی خٟبٖ ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .ضٚظا٘ ٝنسٞب ٘فتىف وٛچه ٚ
ثعضي ثطای حُٕ ٘فت ذبْ ٔٙغم ٝزض تطزز ٞؿتٙس اظ عطفی ٚخٛز ٘بٞٚبی خٍٙی وكٛضٞبی
ٔٙغم ٚ ٝزِٚت ٞبی ثیٍبِ٘ٙ ،ٝح ٞب  ٚلبیك ٞبی ّٔی ثط حدٓ ضفت  ٚآٔس زضیبیی زض ٔٙغمٔ ٝی
افعایس .لبچبلچیبٖ ٔؿیطٞبی پط ضفت  ٚآٔس ضا ثطای حُٕ وبالی لبچبق ا٘تربة ٔی وٙٙس وٝ
انٛال قٙبؾبیی  ٚتٛلیف آٟ٘ب ٔكىُ اؾت (ٕٞبٖ.)=< : ،
اظ عطفی زیٍط وكٛضٞبی فطثی حبقی ٝذّیح فبضؼ السأبت ؾرت ٌیطا٘ ٝای زض خٟت ٔمبثّٝ
ثب پسیس ٜلبچبق اتربش ٕ٘ی وٙٙس؛ ظیطا ٚخٛز ثٙبزض ٙٔ ٚبعك آظاز التهبزی ٔ ٚطاوع ثعضي تطا٘عیت
وبال زض ایٗ وكٛضٞب زض حىٓ یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ اضوبٖ التهبزی  ٚوؿت زضآٔس ایٗ وكٛضٞب ثٝ
حؿبة ٔی آیس .ثٙبثطایٗ ؾیبؾت ٞبی التهبزی آٟ٘ب ثط ٔجٙبی تٙؾیٓ تقطفٞ ٝبی ٌٕطوی ا٘سن ٚ
ایدبز تؿٟیالت زض ثطاثط نسٚض  ٚفطٚـ وبال  ٚیبفتٗ ثبظاضٞبی ٔهطفی ثیكتط اؾت؛ ٕٞچٙیٗ ثبیس
اذتالفبت ٔطظی ثطذی اظ وكٛضٞبی فطثی ثب خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضا ٘یع ث ٝایٗ فٛأُ افعٚز
(ٔطظٞبی ضؾٕیت ٘یبفت ٝثیٗ ایطاٖ– لغط ،ایطاٖ– وٛیت ،ایطاٖ– قبضخ ،ٝایطاٖ– زثی)ٌ .صقت ٝاظ
ایٗ چطذ ٝلبچبق وبال فٕستبً یه ؾٛی ٚ ٝاظ عطف وكٛضٞبی فطثی ث ٝؾٕت خٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ اؾت و ٝثطای آ٘بٖ ؾٛزآٚض ٘یع ٔی ثبقس؛ اِجت ٝاظ عطف ایطاٖ ٘یع وبالیی ث ٝایٗ وكٛضٞب
لبچبق ٔی قٛز و ٝثیكتط ٔٛاز ٘فتی ٌ ٚبظٚئیُ اؾتٚ .خٛز ٔقجطٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٔطظٞبی آثی ٚ
ذبوی اظ خّٕٙٔ ٝبعك آظاز ،ثبظاضچٞ ٝبی ٔطظی  ٚزیٍط ٔجبزی ٚضٚزی  ٚذطٚخی و ٝأىبٖ
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٘ؾبضت ٌٕطوی ثط آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضزٙٔ :بعك آظاز تدبضی لّٕطٔ ٚقیٙی ٞؿتٙس و ٝغبِجبً زض ٖٚیب
ٔدبٚض یه ثٙسض ٚالـ قس ٜا٘س  ٚزض آٖ تدبضت آظاز ثب زیٍط ٘مبط خٟبٖ ٔدبظ اؾت  ٚوبالٞب ضا ٔی
تٛاٖ ثس ٖٚپطزاذت حمٛق  ٚفٛاضو ٌٕطوی اظ ایٗ ٔٙغم ٝذبضج یب ث ٝآٟ٘ب ٚاضز وطز .أب وبالٞبیی
و ٝاظ ٔٙغم ٝآظاز تدبضی ث ٝثرف ٞبی زاذّی وكٛض ٔیعثبٖ ٚاضز ٔی ق٘ٛس حمٛق  ٚفٛاضو
ٌٕطوی ٔمطض ضا ٔی پطزاظ٘س (ٔدّٙٔ ٝبعك آظاز .)55-5; :57:= ،ثطذالف فّؿفٚ ٝخٛزی ٚ
اٞساف پیف ثیٙی قس ٜلجّی وٙٔ ٝغم ٝآظاز ضا ٔٙغم ٝپطزاظـ نبزضات تّمی ٔی وطز ،ثٙٔ ٝبعك
پطزاظـ ٚاضزات  ٚنسٚض آٖ ث ٝزاذُ وكٛض تجسیُ قس ٜا٘س  ٚث ٝنٛضت الٕبض  ٚوبضٌعاضاٖ تبثـ
لسضتٕٙس ٔٙغم ٝای ،یقٙی زثی  ٚخجُ فّی زضآٔس ٜا٘س .ایٗ ٔٙبعك ث ٝزالیُ ٔرتّف اظ اٞساف
اِٚی ٝثبظ ٔب٘س ٚ ٜث ٝپّی ٚاؾغ ٝای ثطای تعضیك نبزضات وكٛضٞبی زیٍط ث ٝزاذُ ایطاٖ ٘ ٚیع
ذطٚج ٔٙبثـ اضظی ث ٝزثی ،خجُ فّی  ٚؾبیط ٔجبزی نسٚض وبال ث ٝایطاٖ فُٕ ٔی وٙٙس (حبفؼ
٘یب .)7: :57;2 ،ایٗ قطایظ ثبفث ٌؿتطـ لبچبق آقىبض زض ایٗ ٔٙبعك قس ٜاؾت.
ؾبال٘ ٝحسٚز ٔ 0/8یّی٘ ٖٛفط اظ ٔؿبفطاٖ ٔٙبعك آظاز فال ٜٚثط ٚؾبیُ قرهی ث ٝعٛض ٔتٛؾظ
ٞط ٘فط  922زالض وبالی ذبضخی ٔقبف اظ حمٛق ٌٕطوی ث ٝوكٛض ٚاضز ٔی وٙس .ؾمف وبالی
ٔقبف اظ ٔبِیبت ٕٞطأ ٜؿبفطاٖ ثطای ٚاضزات  <2زالض اؾت؛ ِٚی زض فُٕ ٔیعاٖ وبالی ٔقبف
ٚاضز ٜتٛؾظ ٔؿبفطاٖ ثؿیبض ثیكتط اظ ایٗ ضلٓ اؾت  ٚثركی اظ آٖ زض ثبظاض فطضٔ ٝی قٛز وٝ
اضظـ ٘یٕی اظ آٟ٘ب ثبِغ ثط ٔ 0یّیبضز زالض زض ؾبَ اؾت ،و ٝالساْ پیكٍیطا٘ ٝای ثطای آٖ نٛضت
ٍ٘طفت ٝاؾت (ٚعٗ پٛض .)57<< ،ثٙبثطای ٔٙبعك آظاز ثٔ ٝجبزی ٔ ٟٓلبچبق آقىبض زض ٔطظٞبی
زضیبیی خٛٙة وكٛض تجسیُ قس ٜا٘س.
ضیَُ ّای لاچاق دس هشصّای دسیایی جٌَتی ایشاى
 -5اظ عطیك لبیك ٞبی ٔٛتٛضی
لبیك ٞبی ٔٛتٛضی تٙسض ٚث ٝزِیُ فبنّ ٝوٓ ثیٗ خعایط زض ٔٙغم ٝذّیح فبضؼ ٘ ٚمبط ٔطظی
ایطاٖ ثب وكٛضٞبی فطثی ایٗ ٔٙغم ٝثٙٔ ٝؾٛض حُٕ وبالی لبچبق ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی ق٘ٛس .زض
ٔٙبعك آظاز تدبضی ٘یع ایٗ ٌ ٝ٘ٛلبیك ٞب تؤثیط ٕٟٔی زض خبثدبیی وبالٞب زاض٘س .ث ٝزِیّی آ٘ىٝ
ٔٙغم ٝذّیح فبضؼ اظ خّٕٙٔ ٝبعك زضیبیی پط تطافیه خٟبٖ اؾت  ٚنسٞب وكتی  ٚلبیك
ٔؿبفطثطی  ٚحُٕ ٔٛاز ؾٛذتی زض ایٗ ٔٙغم ٝزض تطزز ٞؿتٙسٔ ،مبثّ ٝثب لبیك ٞبی حبُٔ
وبالٞبی لبچبق ثؿیبض زقٛاض اؾت .اظ ؾٛی زیٍط ٘ؾبضت ؾبظٔبٖ ثٙبزض  ٚوكتیطا٘ی فٕستآ ثط
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وكتی ٞبی ثبضی تدبضی ٔ ٚؿبفطی ثٛز٘ ٚ ٜؾبضت چٙسا٘ی ثط ِٙح ٞب  ٚلبیك ٞبی نیبزی نٛضت
ٕ٘ی ٌیطز.
-0اظ عطیك قٙبٚضٞبی تدبضی (ترّی ٝاظ قٙبٚض ث ٝلبیك زض زضیب ،ترّی ٝزض ذٛض غیط ٔدبظ)
ثب تٛخ ٝث ٝقطائظ خغطافیبیی ٚیػ ٜذّیح فبضؼ  ٚزضیبی فٕبٖ و ٝتقساز ظیبزی خعیط ٜوٛچه
 ٚثعضي ،ذٛضٞب ،اؾىّٞ ٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ؾىٞٛبی ٘فتی ضا زض ذٛز خبیی زاز ٜاؾت ،اؾتفبز ٜاظ ایٗ
ٔقبثط ثطای لبچبق وبال زض ایٗ ٔٙبعك ٔطؾ ْٛاؾت چطا و ٝوٙتطَ ایٗ ٔقبثط ثطای ٘یطٞٚبی
أٙیتی ثؿیبض زقٛاض اؾت.
-7اؽٟبض ذالف  ٚوٓ ٕ٘بیی اضظـ وبالٞبی تطذیهی لغقی.
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض ٔٛاضز ثبال اقبض ٜقس ،افالْ اؽٟبض ٘بٔٞ ٝبی ذالف ث ٝفجبضتی لبچبق آقىبض
زض تٕبْ ٘ٛاحی ٔطظی  ٚاوثط ٌٕطوبت ٚخٛز زاضز .چٙیٗ لبچبلی ثیكتط زض خٟت ثٟط ٜثطزاضی اظ
ثبظاض غیطضؾٕی اضظ  ٚفطاض اظ پطزاذت ٔبِیبت  ٚتقطفٞ ٝب نٛضت ٔی ٌیطز  ٚثب تٛخ ٝث ٝحدٓ ٚ
اضظـ ثبالی خبثدبیی وبال زض ٔطظٞبی زضیبیی خٛٙة وكٛض ،ایٗ ٔٙغم ٝؾ ٟٓثیكتطی اظ ایٗ ٘ٛؿ
لبچبق ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔی زٞس.
-8تِٙ ٝدی.
تِٙ ٝدی ثٔ ٝمساض وبال  ٚثبضی ٌفتٔ ٝی قٛز و ٝاظ ویؿٞ ٝب زض تِٙ ٝح ضیرتٔ ٝی قس ٚ
ٌٕطن ث ٝآٖ ٔمساض وبال اخبظ ٜذطٚج ٔی زاز .ثب ٌصقت ظٔبٖ ایٗ أط ث ٝیه ضٚـ تجسیُ قسٚ ٜ
خبیٍب ٜلب٘٘ٛی ث ٝذٛز ٍ٘طفت ٝاؾت .ایٗ ٔؿئّ ٝفٕال ث ٝؾ ٝاؾتبٖ ثٛقٟطٞ ،طٔعٌبٖ  ٚذٛظؾتبٖ
ٔطثٛط ٔی قٛز (ؾبظٔبٖ ثبظضؾی وُ وكٛضٔ .)57<2 ،یعاٖ تِٙ ٝدی زض ٞط یه اظ ایٗ ٔىبٖ ٞب
ٔتفبٚت اؾت ٔثال زض ثٙسض زیط ٔمساض ثبض قف ذٛزضٚی ٘یؿبٖ  ٚزض ثٛقٟط ثِ ٝحبػ حدٕی
ٔمساض ثبض اظ یه تب ٞفت ذٛزضٚی ٘یؿبٖ ثطای ٞط ِٙح ،تِٙ ٝدی ٔحؿٛة ٔی قٛز.
<-9-اؾىّٞ ٝبی غیط ٔدبظ
ٔٙؾٛض اظ اؾىّٞ ٝبی غیط ٔدبظ اؾىّ ٝای اؾت وٌٕ ٝطن زض ا٘دب حضٛض ضؾٕی ٘ساضز.
قٙبؾبیی اؾىّٞ ٝبی غیط ٔدبظ زض ؾغح وكٛض ،و ٝلغقب ضاٞ ٜبی فٕس ٜلبچبق ٔحؿٛة ٔی
ق٘ٛس اظ إٞیت فطاٚا٘ی ثطذٛضزاض اؾت .تٟٙب زض قٟطؾتبٖ ثٛقٟط پٙح اؾىّ ٝنیبزی  ٚاذتهبنی
ٚخٛز زاضز وٞ ٝیچ یه تحت ٘ؾبضت ٌٕطن ٘یؿت .زض ٔٙغم ٝتٍٙؿتبٖ ثیٗ ٌٕطوبت زِٛاض ٚ
ثٛاِرٕط ؾ ٝاؾىّ ٝنیبزی ٚخٛز زاضز وٌٕ ٝطن ٞیچ ٘ؾبضتی ثط آٖ ٞب ٘ساضز  ٚزض اؾتبٖ
ٞطٔعٌبٖ < 8اؾىّ ٝغیط ٔدبظ ٚخٛز زاضز ،و ٝث ٝعٛض عجیقی  ٚثبِم ٜٛایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز وٝ
وبال ثس ٖٚتطتیجبت ٔمطض  ٚتطذیم لب٘٘ٛی تٛؾظ ٌٕطن ٚاضز قٛز(ؾیف.);=-;: :57<; ،
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تَسعِ ًیافتگی هٌاطك هشصی دسیایی ٍ تأثیش آى تش لاچاق کاال
اظ ٔیبٖ عیف ٌؿتطز ٜای اظ فٛأُ التهبزی ،خغطافیبیی  ٚؾیبؾی ٔؤثط ثط پسیس ٜی لبچبق
وبالٚ ،ضقیت التهبزی ٔ ٚقیكتی ٔٙبعك ٔطظی وكٛض ٘مف ٚیػ ٜای ایفب ٔی وٙس .زض ٚالـ
تٛؾق٘ ٝیبفتٍی ٔٙبعك ٔطظی ،ثبال ثٛزٖ ٘طخ ثیىبضی زض ایٗ اؾتبٟ٘ب و ٝثبالتط اظ ٘طخ ثیىبضی زض
وُ وكٛض اؾت ثقٛٙاٖ تكسیس وٙٙسٔ ٜقضُ لبچبق ثكٕبض ٔی ض٘ٚس و ٝایدبز تؿٟیالت  ٚثبظاضچٝ
ٞبی ٔطظی ٘یع ٘تٛا٘ؿت ٝثبفث وبٞف ٌطایف ثؿٛی لبچبق قٛز.
فمط فجبضت اؾت اظ ٘بتٛا٘ی زض فطا ٓٞآٚضزٖ ٘یبظٞبی ثٙیبزی ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه ظ٘سٌی
آثطٙٔٚسا٘ ٚ ٝقبیؿت ٝا٘ؿبٖ (زازاـ ظاز .)5: :57:= ،ٜفمط ٔی تٛا٘س  ٓٞفّت ٔ ٓٞ ٚقَّٛ
لبچبق ثبقس .ایٗ اثط ثب٘ٛی ٝثالفبنّ ٝپؽ اظ قىؿت تِٛیس  ٚوبٞف اقتغبَ  ٚزضآٔس فبضو ٔی
قٛز یقٙی ثب افعایف لبچبق وبال فمط زض خبٔق ٝاظ آ٘چٚ ٝخٛز زاضز ثیكتط ٔی قٛز ظیطا لبچبق
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ِٔٛس ضا اظ ٞسف انّی ذٛز ٔٙحطف وطز ،ٜتِٛیسات  ٚزضآٔس ّٔی ضا وبٞف ٔی
زٞس و ٝزض زضاظٔست ث ٝفمط ٔٙدطٔی قٛز .لبچبق وبال قطایظ تٛظیـ زضآٔسٞب  ٚثطٚت ٞبی
اختٕبفی ضا ثٔ ٓٞ ٝی ضیعز ٔ ٚمسٚضات التهبزی زِٚت ضا ؤ ٝی تٛا٘ؿت اظ عطیك ٞعیٞ ٝٙبی
فٕٔٛی  ٚافغبی یبضا٘ ٚ ٝزیٍط حٕبیت ٞبی اختٕبفی ث ٝعجمٔ ٝحط ْٚوٕه وٙس ،وبٞف ٔی
زٞس.
فسْ تٛؾق ٝیبفتٍی ٔٙبعك ٔطظی یب ث ٝفجبضتی زیٍط تٛؾق٘ ٝبٔٛظ ٖٚزض ایطاٖ زاضای ضیكٞ ٝبی تبضیری ٚ
خغطافیبیی ذبل ذٛز اؾتٔ .ی تٛاٖ ٌفت و ٝزض اغّت وكٛضٞبی ؾبحّی و ٝث ٝزضیب ٞبی آظاز ضا ٜزاض٘س ض٘ٚس
تٛؾق ٝاظ ٔٙبعك ؾبحّی قطٚؿ قس ٜاؾت  ٚث ٝؾٛی ٔطوع ٌؿتطـ یبفت ٝاؾت .ایٗ أط ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ
تدبضت ث ٝقىُ نحیح  ٚلب٘٘ٛی ٘مف فٕس ٜای زض پیكطفت یه وكٛض ٔی تٛا٘س ایفب وٙس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
وكٛضٞبی ٔحهٛض زض ذكىی یىی اظ ٔكىالت ذٛز ضا زض ٔحهٛض ثٛزٖ زض ذكىی ٔی ثیٙٙس .ایطاٖ ثِ ٝحبػ
زؾتطؾی ث ٝزضیبٞبی آظاز ٛٔ ٚلقیت غئٛپِٛتیىی ثی ٘ؾیط ذٛز اظ پتب٘ؿیُ ٞبی ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت وٝ
ٔتؤؾفب٘ ٝزض ع َٛتبضید ث ٝزضؾتی اظ آٖ ثٟط ٜثطزاضی ٘كس ٜاؾت.
ایطاٖ  ٓٞزض ٔمیبؼ ّٔی  ٓٞ ٚزض ٔمیبؼ ٔٙغم ٝای ٔ ٚحّی زاضای ؾبذتبض فضبیی ٔطوع –
حبقی ٝاؾت؛ زض ؾغح والٖ ّٔی ،ثرف ٔطوعی زض ٔمبیؿ ٝثب ثرف پیطأ ،ٖٛاظ تٛؾق ٝیبفتٍی
ثیكتط  ٚزضخ ٝزؾتطؾی ثبالتط ٔعایبی تٛؾقٙٔ ٚ ٝبثـ ّٔی ثطذٛضزاض اؾت.ثرف ٔطوعی وٝ
لطاضٌب ٜزِٚت ایطاٖ ثٛز ٜاؾت ث ٝزِیُ ؾبذتبض فضبیی ٛٔ ٚلقیت غئٛپّتیىیٕٞ ،یك ٝاظ لسضت
ثطتط ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت ٚ .ث ٝخع زض زٚضٞ ٜبی ٚلف ٚ ٝیب ٔطاحُ ٌصاض اظ ٘ؾٕی ث٘ ٝؾٕی زیٍط
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زض تٛاِی حىٔٛتٟبٕٛٞ ،اض ٜتٛا٘ؿت ٝاؾت ٚاحسٞبی پیطأ٘ٛی ضا ثب ذٛز ٕٞطإٛ٘ ٜز ٚ ٜاظ خسایی
آٟ٘ب خٌّٛیطی وٙس.
1
زض ثطضؾی ؾیط تبضیری قىُ ٌیطی زِٚت زض ایطاٖ ث ٝایٗ ٘تیدٔ ٝی ضؾیٓ و ٝآ٘چ ٝاظ آٖ ثقٛٙاٖ زِٚت
ّٔی 2یبز ٔی قٛز ،زض ع َٛتبضید ض٘ٚس تىبّٔی ذٛز ضا ثٍ ٝ٘ٛای نحیح عی ٘ىطز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ضیك ٝتٛؾقٝ
٘بٔٛظٖ زض ایطاٖ ضا ثبیس زض لجیٌّ ٝطایی زِٚت ٞبی قىُ ٌطفت ٝزض ایطاٖ زض لط 5= ٚ 5< ٖٚخؿتد ٛوطز وٝ
ذٛز ٔقّ َٛخٕقیت ٘ب ٍٖٕٛٞوكٛض  ٚفسْ قىُ ٌیطی ٛٞیت ّٔی فطاٌیط اؾت .ثٙبثطایٗ ض٘ٚس قىُ ٌیطی
تٛؾق ٝیب ضقس اظ ٔطاوع ؾیبؾی حىٔٛت ٞب قطٚؿ قس ٙٔ ٚبعك زیٍط ٘بزیسٌ ٜطفت ٝقس؛ زض ایٗ ٔیبٖ فٛأّی
ثبفث قس وٙٔ ٝبعك ٚیػ ٜای ثقٛٙاٖ وب٘ٔ ٚ ٖٛطوع ؾیبؾی وكٛض ا٘تربة قٛز و ٝزض شیُ ث ٝپبض ٜای اظ آٖ ٞب
اقبضٔ ٜی قٛز.
ضقس  ٚتٛؾقٙٔ ٝبعك ٔطظی ٔی تٛا٘س فبُٔ ٕٟٔی زض خٌّٛیطی  ٚوبٞف ٌطایف ث ٝلبچبق زض
ؾغح ذطز ثبقس .ضٚقٗ اؾت و ٝتٛؾق ٝایٗ ٔٙبعك ثدع اظ عطیك ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی زِٚتی،
أىبٖ پصیط ٘رٛاٞس ثٛز .ثرف ذهٛنی و ٝزض زضخ ٝاٙٔ َٚبفـ  ٚؾٛز  ٚظیبٖ قرهی ذٛز ضا
ٔحبؾجٔ ٝی وٙس ث ٝزِیُ ثبظزٞی پبییٗ حبضط ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ایٗ ٔٙبعك ٘رٛاٞس ثٛز .أب
ٞسف ؾطٔبیٌ ٝصاضی زِٚتی ث ٝزٚض اظ ٔیعاٖ ثبظزٞی التهبزی ثبیس ضٚیىطزی ثّٙس ٔست زاقتٝ
ثبقس؛ چطاو ٝازأ ٝایٗ قطایظ زض ٔٙبعك ٔطظی زض ثّٙس ٔست تٟسات أٙیتی ،ؾیبؾی ،التهبزی،
اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی خجطاٖ ٘بپصیطی ضا ثط خبیی ذٛاٞس ٌصاقت و ٝتؤثیطات آٖ تٟٙب ٔتٛخ ٝثرف
ذبنی اظ وكٛض ٘یؿت ثّى ٝوُ آ٘طا زض ثط ٔی ٌیطز.
ًتیجِ گیشی
ثب ثطضؾی الالْ وبالٞبی لبچبق وكف قس ،ٜضٚقٗ ٔی قٛز و ٝلبچبق زض وكٛض ،وبالٞبی
ٔتفبٚتی ضا زض ثط ٔی ٌیطز  ٚث ٝضاٟٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ث ٝزاذُ ٚاضز ،یب ذبضج ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ اظ
آ٘دب و ٝلبچبق پسیس ٜای چٙس ٚخٟی اؾت ٔمبثّ ٝثب آٖ ٘یع ثبیس ث ٝنٛضتٟبی ٔرتّف نٛضت
ٌیطز .ث ٝفجبضتی ٔمبثّ ٝثب لبچبق ٞط یه اظ وبالٞب ٘یبظٔٙس اؾتطاتػی ذبل ذٛز اؾت؛ ٔثالً ثطای
ٔمبثّ ٝثب لبچبق وبالٞبیی چِٛ ٖٛاظْ ذبٍ٘یٔ ....ی تٛاٖ ٌفت و ٝایدبز تؿٟیالت زض ٚاضزات ایٗ
وبالٞب ث ٝضٚقٟبی لب٘٘ٛی ٔی تٛا٘س وبضؾبظ ثبقس؛ أب ثطای ٔمبثّ ٝثب لبچبق وبالٞبی ٕٔٛٙؿ اِتدبضٜ
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( ٔكطٚثبت اِىّی )......ایٗ ؾیبؾت ٞب ٔقٙبیی ٘رٛاٞس زاقت  ٚتٟٙب ضأ ٜجبضظ ٜثب آٖ ثب ضٚقٟبی
فطٍٙٞی  ٚاختٕبفی ٔی ثبقس.
زض یه ٘تیدٌ ٝیطی وّی ٔی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝمبثّ ٝثب لبچبق وبال  ٚاضظ زض وكٛض ٘یبظٔٙس
ٔغبِق ٚ ٝثطضؾی زٌ ٚط ٜٚاؾت :لبچبلچیبٖ ؾغح ذطز ٔ ٚهطف وٙٙسٌبٖ .اٌط ثتٛاٖ لبچبق زض
ؾغح ذطز ضا ٟٔبض وطزٔ ،مبثّ ٝثب لبچبق زض ؾغح والٖ ث ٝزِیُ ٔحسٚز ثٛزٖ آٖ ثؿیبض آؾبٖ تط
ذٛاٞس ثٛز.
٘جٛز أىب٘بت اقتغبَ زض ثركٟبی ضؾٕی  ٚفمط زض ٔٙبعك ٔطظ٘كیٗ ثبفث ٌطایف افطاز ثٝ
لبچبق وبال ( زض ؾغح ذطز) ٔی قٛز؛ اظ عطفی ٌؿتطـ  ٚازأ ٝیبفتٗ لبچبق وبال  ٚاضظ زض زضاظ
ٔست ذٛز ثبفث افعایف ثیىبضی  ٚزض ٘تیدٌ ٝؿتطـ فمط ذٛاٞس قس .ضیك ٝایٗ تؿّؿُ زض آٖ
اؾت و ٝلبچبق وبال  ٚاضظ ثطای تقساز ٔحسٚزی ایدبز زضآٔس ٞبی والٖ ٔی وٙس  ٚثطای اوثطیت
افطاز فمظ وبضوطز أطاض ٔقبـ ضا زاضز .اقتغبَ پبیساض تٟٙب اظ ٔؿیط تِٛیس أىبٖ پصیط اؾتٚ ٚ .ضٚز
ث ٝفطن ٝلبچبق اقتغبَ وبشة ٘ ٚبپبیساض اؾت وٞ ٝطٌع ث ٝتٛؾقٙٔ ٝبعك ٔٙدط ٕ٘ی قٛزاظ آ٘دب
و ٝؾطٔبیٞ ٝبی ثسؾت آٔس ٜاظ عطیك لبچبقٞ ،طچٙس والٖ ٘یع ثبقس ،زض ذسٔت تِٛیس  ٚؾطٔبیٝ
ٌصاضی زض ثركٟبی وكبٚضظی  ٚنٙقت لطاض ٕ٘ی ٌیطز ،زض ٘تید ٝث ٝوبٞف ثیىبضی  ٚفمط ٔٙدط
٘رٛاٞس قس چطا و ٝایٗ ؾطٔبیٞ ٝب ٘مكی زض ایدبز اقتغبَ ٘ساض٘سٙٔ ٚدط ث ٝایدبز اقتغبَ وبشة
ٛٔ ٚلتی  ٚظٚزٌصض  ٚثبال ثطزٖ ٘طخ ضقس ثیىبضی ٔی قٛز.
عجیقت ٔٙعٚی  ٚغیط حبنیّریع ٔٙبعك ٔطظی ث ٝذهٛل زض فطنٞ ٝبی وٞٛؿتب٘ی  ٚثیبثب٘ی
ایطاٖ ،پیٛؾت ٝث ٝزِیُ فمساٖ ضفب٘ ٚ ٜجٛز اٍ٘یعٞ ٜبی الظْ ثطای ظ٘سٌی ظٔی ٝٙؾبظ ٔكىالت
ؾیبؾی التهبزی  ٚأٙیتی ثطای زِٚت ثٛز ٜاؾت٘ .بتٛا٘ی زض تِٛیس٘ ،جٛز اقتغبَ  ٚثیىبضی٘ ،بظَ
ثٛزٖ زضآٔس  ٚفسْ زؾتطؾی ث٘ ٝیبظٞبی اِٚی ٝفٕس ٜتطیٗ ٔكره ٝالتهبزی-اختٕبفی ایٗ
ٔٙبعك اؾت و ٝظٔی ٝٙضا ثطای ٌؿتطـ لبچبق فطأ ٓٞی آٚضز.

هٌاتع ٍ هاخز
 .5احٕسی ،فجساهلل ( )57<0جشم لاچاق٘ ،كط ٔیعاٖ
 .0افكطزیٔ ،حٕس حؿیٗ( )57<:تشسسی هیضاى هطاتمت ٍ تفاٍت ّای لاًَى هٌاطك
دسیائی جوَْسی اسالهی ایشاى دس خلیج فاسع ٍ دسیای عواى ( )58<7تا کٌَاًسیَى
حمَق دسیاّا (ٔ ،)ْ5=<0دّ ٝپػٞٚف ٞبی خغطافیبیی ،قٕبض ،9= ٜثٟبض .57<:
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ًطشیِ تحمیمات کاستشدی علَم جغشافیایی،جلذ  ،5:ضواسُ = ،5پاییض >=58

 .7ثٙبئی ،ضضب (;; )57آضٌایی تا همشسات گوشکی ٍ تشخیص کاال ،قطوت چبح ٘ ٚكط
ثبظضٌب٘ی
 .8پػٚیبٖ ،خٕكیسٔ ٚدیسٔساح ،هجلِ پظٍّطٌاهِ التصادی ،آضقیٛ؛
 .9حبفؼ ٘یبٔ ،حٕس ضضب ( )57;2جغشافیای سیاسی دسیا ّا  ،خع ٜٚزضؾی زا٘كٍب ٜتطثیت
ٔسضؼ.
 .:حبفؼ ٘یبٔ ،حٕس ضضب ( )57<5جغشافیای سیاسی ایشاى ،تٟطاٖ ا٘تكبضات ؾٕت.
; .زازاـ ظازٛ٘ ،ٜضٚظ (= )57:تشسسی سیطِ ّای فمش ٍ آثاس آى دس ایشاى ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ،
پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس.
< .ضفقتیٔ ،حٕس ضضب ( )57<5تشآٍسد هیضاى حوایت ّای گوشکی تشای جلَگیشی اص
لاچاق کاالٔ ،دٕٛفٔ ٝمبالت ٕٞبیف لبچبق وبالٔ ،ؤؾؿٔ ٝغبِقبت  ٚپػٞٚف ٞبی ثبظضٌب٘ی
= .ضفقتیٔ ،حٕسضضب( )57<5تشآٍسد هیضاى حوایت ّای گوشکی تشای جلَگیشی اص لاچاق
کاالٔ ،دٕٛفٔ ٝمبالت ٕٞبیف لبچبق وبالٔ ،ؤؾؿٔ ٝغبِقبت  ٚپػٞٚكٟبی ثبظضٌب٘ی ،تٟطاٖ
.57<5
 .52غئبضٚیس اتٛتبیُ ،ؾیٕ ٖٛزاِجی ،پب َٚضٚتّح ،تطخٕٞ ٝبقٓ ٘هیطیٔ ،حٕسضضب حبفؼ ٘یب (
 )57<0اًذیطِ ّای طئَپَلتیک دس لشى تیستنٔ ،ؤؾؿ ٝچبح  ٚا٘تكبضات ٚظاضت أٛض
ذبضخ.ٝ
 .55ؾبظٔبٖ ثبظضؾی وُ وكٛض(  )57<2گضاسش ساالًِ لاچاق کاال
 .50ؾیف ،أِ ٝطاز (;< )57لاچاق کاالدس ایشاى ،زفتط ٔغبِقبت التهبزی ٔطوع پػٞٚف ٞبی
ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی
 .57قٟسازی ،فّی  ٚذٛاخ ٝفؿىطی ( )57<7طشح جاهع هثاسصُ تا لاچاق کاال ٍ اسص دس
استاى ّشهضگاى ،تٌذس عثاعٔ ،قب٘ٚت ؾیبؾی  ٚأٙیتی اؾتب٘ساضی.
 .58فعتی  ،فعت اهلل ( )57;7غئٛپِٛتیه ،ا٘تكبضات ؾٕت.
 .5:فؾیٕی ،ؾیس ضضب (ً )57<2گاسضی دس هَسد هعٌی لاچاق کاال ٍ ًحَُ هثاسصُ تا آى،
ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس ،ا٘تكبضات ٚظاضت وكٛض
 .5:لبؾٕی ،ثٟطٚظ ٔ ٚحؿٗ ثٟطأی ( )57<8آؾیت قٙبؾی لبچبق وبال زض ایطاٖ ،تٟطاٖ
ا٘تكبضات فبضاثی

تشسسی لاچاق کاال اصهشصّای دسیایی جٌَب ایشاى
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; .5وطیٕی پٛض ،یساِ )57;=( ٝایشاى ٍ ّوسایگاى ،ا٘تكبضات خٟبز زا٘كٍبٞی ٚاحس تطثیت
ٔقّٓ.
<ٌٕ .5طن خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ(=< )57سال ًاهِ آهاسی ،ا٘تكبضات ٌٕطن
=ٔ .5دتٟسظاز ،ٜپیطٚظ (=; )57کطَسّا ٍ هشصّا دس خلیج فاسع ،ا٘تكبضات ٚظاضت أٛض
ذبضخ.ٝ
ٔ .02دتٟسظاز ،ٜپیطٚظ ( )57<:جغشافیای سیاسی ٍ سیاست جغشافیایی ،ا٘تكبضات ؾٕت.
ٔ .05حٕس إِٛتیٔ ،ؿقٛز ( )57;8هٌاطك آصاد ٍ اثشات التصادی ٍ تاصسگاًی آى ،تٟطاٖ:
ٔؤؾؿٔ ٝغبِقبت  ٚپػٞٚف ٞبی ثبظضٌب٘ی
ٔ .00یط حیسض ،زضٟٔ ( ٜبخطا٘ی) (< )57:هثاًی جغشافیای سیاسی ،ا٘تكبضات ؾٕت.
ٛ٘ .07ضٔحٕسی ،ذؿط )57<7( ٚتشسسی لاچاق کاال ٍ ساّکاسّای ّذایت فعالیت ّای
لاچاق دس هسیشّای لاًًَی ٍ سسوی ،خٟبز زا٘كٍبٞی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
ٚ .08عٗ پٛض ،فّیطضب ( )57<:هشٍسی تش عَاهل سیاسی-اجتواعی هؤثش تش لاچاق،
فهّٙبٔ ٝوبضاٌب ٜقٕبض.5 ٜ
ٚ .09عٗ پٛض ،فّیطضب (<< )57لاچاق کاال ٍ اهٌیت هلی ،فهّٙبٔ ٝوبضآٌب.ٜ
 .0:یقمٛثی ،زاضیٛـ (<< )57سٍش ّای ایجاد تاٍسّای پشّیض ٍ هماتلِ تا لاچاق کاال دس
هٌاطك هشصًطیئ ،دّ ٝالتهبز پٟٙبٖ ،ـ  ،50ل <5
; .0پَستاتل ٍصاست تاصسگاًی جوَْسی اسالهی ایشاى.
< .0فصلٌاهِ التصاد پٌْاىٔ ،دٕٛفٔ ٝمبالت قٕبض7. ٜ
>-7هجلِ هٌاطك آصاد ،قٕبض ،5 ٜاؾفٙس =.57:
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