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 رانیا يمرزها تیریمد هیاول راهبرد مرزها طول در کاال قاچاق بر اثرگذار عوامل نییتب
2قصري محمد ،1پرورجان محسن

 

  86 تا 55 صفحه از

  چکیده
 نای است.داده افزایش را سیاسی مرزهاي نفوذپذیري و کشورها نیب روابط توسعه نهیزم شدن یجهان روند
 توسعه نهیزم و رگذاشتهیتأث يمرز مناطق و کشورها نیب یاسیس يمرزها بر مختلف يصورتها به امر

 یرقانونیغ مبادالت البق در چه و یقانون مبادالت قالب در چه گرانیباز ریسا و کشورها نیب يتجار مبادالت
 يمرزها دارابودن باتوجهبه رانیا یاسالم يجمهور ان،یم نیا در فراهمآوردهاست. را کاال قاچاق رینظ

 ... و یفرهنگ ،یاسیس ،ياقتصاد يهایناامن و چالش دچار مختلف هايصورت به کاال قاچاق دهیپد از یطوالن
 و تیریمد هیاول هايگام از یکی کاال قاچاق بر اراثرگذ عوامل نییتب و ییشناسا اساس، نیبرا است. شده

 پاسخدهد پرسش نیا به یلیتحل -یفیتوص یروش با بنادارد حاضر مقاله که باشدیم رانیا يمرزها کنترل
 دادهها يگردآور يبرا مورداستفاده منابع باشند؟یمؤثرم رانیا يمرزها در کاال قاچاق بر یعوامل چه که

 و صورتگرفتهاست )ي(پرسشنامهایدانیم و يکتابخانها مطالعات قیازطر رسشپ نیا به یپاسخده بهمنظور
 جینتا استفادهشدهاست. T-test آزمون و SPSS نرمافزار از يپرسشنامها يدادهها لیهوتحلیتجز يبرا

 عوامل شامل رانیا يمرزها طول در کاال قاچاق بر مؤثر عوامل که است آن از یحاک یبررس نیا از حاصل
 و...)، يکاریب ،ییفضا يهای(نابرابرياقتصاد عوامل و...)، مرزها یعیطب يایجغراف مرزها، (طولییایجغراف
 (تعدادیاسیس عوامل و...)، ییمصرفگرا فرهنگ شیافزا ،یعموم (فرهنگیفرهنگ و یاجتماع عوامل
 بر مؤثر عوامل نیا شناخت است. و...) خود قلمرو در هیهمسا کشور تیحاکم اعمال زانیم گان،یهمسا
 است. رانیا يمرزها کنترل و تیریمد يبرا حرکت هیاول گام کاال قاچاق

 .راهبرد کاال، قاچاق قاچاق، ران،یا يمرزها مرز، :ها واژه کلید
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  مقدمه
 و شدنجهانی فرایند به باید المللیبین عرصه در گرفتهصورت تحوالت و هاپیشرفت با

 بیشتر نزدیکی باعث شدنجهانی کرد.اشاره جهان سطح در ملی اقتصادهاي بر آن تأثیر
 دسترس در جهان گوناگون نواحی در را مختلف کاالهاي و شده المللیبین بازارهاي

 آزاد تجارت یا و آزاد بازار به کشورها برخی اگرچه بین این در است.دادهقرار مردم
 به تمایل و کشورها داخل در مصرف براي تقاضا تولیدات، حجم درنهایت اما اندنپیوسته

 به را خارج تولید کاالهاي و شده قاچاق گیريشکل باعث افراد سوي از آنها واردکردن
 تمام وبیشکم کاال قاچاق پدیده هرچند نماید.می دیگر کشورهاي وارد شکل این

 توسعهدرحال کشورهاي در آن عمق و وسعت ولی استدرگیرکرده را دنیا کشورهاي
 توسعهدرحال کشورهاي از برخی در کهطوريبه است یافتهتوسعه کشورهاي از بیشتر
 اساس،براین .گیرددربرمی را هجامع اقتصادي هايفعالیت از مهمی بخش کاال قاچاق
 در ناکارآمدي و بیماري یک با هستندروروبه قاچاق تعدد و باال یفراوان با که یهایاقتصاد
   .باشندمیمواجه خود توزیعی و تولیدي مناسبات کنترل

 امکان و رساندمیآسیب نیز کشورها اقتصادي اطالعات نظام به کاال قاچاق
 درآمدهاي کاهش باعث دیگر، سوي از برد.میازبین را بلندمدت رشد براي ریزيبرنامه
 به شود.می کاال عرضه و بازرگانی تولیدي، هايبخش میان تعادل خوردنهمبه و دولت

 يارتقا منظوربه ریزيبرنامه و کشور یک اقتصادي توسعه فرآیند درك دیگر، عبارت
 چنین کیفیت است. اقتصاد عمومی عملکرد شناخت بهمنوط آن یافتگیتوسعه سطح

 دارد. آن کارآمدي و اقتصادي اطالعات نظام وضعیت به کمال و تمام وابستگی شناختی
 از عمد به کشور اقتصاد عمومی عملکرد از بخشی کشور، رسمی اقتصاد بخش بر عالوه
 این اًاصطالح .شودمیداشتهنگهپنهان اطالعات و آمار آوريجمع واحدهاي و مورانأم دید

 این وجود هرچه نامند.می1»سیاه اقتصاد« را کشور یک اقتصاد عمومی عملکرد از بخش
 بر نظارت و صحیح سیاستگذاري شناخت، باشد گستردهتر کشور یک در هافعالیت
 با و جامعهبوده اقتصادي روند در اخالل عامل و ساختهدشوارتر را هاسیاست اجراي
 فرهنگی و اجتماعی سیاسی، هايناهنجاري اقتصادي، یختگیرهمبه ضمن آن ظهور

                                                                                                              
1- Black Economy.  
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 متعددي هايمولفه و عوامل نتیجه کاال قاچاق پدیده گسترش آید.وجودمیبه
 اسالمی جمهوري کشور بین این در ).113 :1390 عباسیان، و آسمینزاده(ابراهیماست
 هايفعالیت گسترش و شدنجهانی روند و نیستمستثنی قاعده این از نیز ایران

 براي ... و فرامرزي ترددهاي کاال، مبادالت براي را زمینه جدید قرن در اقتصادي
 توسعه سبب و استآوردهفراهم مرزي مناطق در ساکن شهروندان ویژهبه آن شهروندان
 غیره و دیگر کشورهاي با روابط گسترش جهانی، بازار به وابستگی فرامرزي، مبادالت

 هايزمینه مرزها سوي آن با قانونمند مبادالت و ترددها روابط، این کنار در است.شده
 همسایه کشورهاي با ایران اسالمی جمهوري مرزي مناطق و نواحی در نیز کاال قاچاق
 مرزهاي کنار در حاضر قرن توسعهروبه روند این است.پیداکرده توجهیقابل توسعه

 بر ایران همسایه کشورهاي قوي حاکمیت فقدان همسایگان، تعدد جغرافیایی، گسترده
 نیافتگیتوسعه و فقر کاال، خروج و ورود براي قانونی هايمحدودیت خود، سرزمین
 مختلف هايصورتبه ... و ایران مرزي مناطق در باال بیکاري درصد ایران، مرزي مناطق
 است.آوردهفراهم را ایران مرزهاي طول در کاال قاچاق توسعه و گیريشکل زمینه

 آثار بر عالوه که است درحدي کشور در کاال قاچاق مسئله امروزه متأسفانه،
 و ملی اي،منطقه هايحوزه در اجتماعی و اقتصادي چالش یک عنوانبه اقتصاديسوء
 عامل یک عنوانبه آن سوء تأثیر و قاچاق رواج کهطوريبه استشدهتبدیل المللیبین

 و اجتماعی اقتصادي، هايبرنامه اجراي و اعمال در اختالل موجب توسعه بازدارنده
 در ویژهبه کشور اقتصادي رکود و رشد کاهش باعث نهایت، در و شده دولتی فرهنگی
 باشدمی اصلی پرسش دو داراي حاضر مقاله است.شده کشور ايحاشیه و مرزي مناطق

 این از تا باشد؟مؤثرمی ایران مرزهاي در کاال قاچاق بر عواملی چه کهاین عبارتنداز که
  کرد.مدیریت را کشور مرزهاي بتوان طریق

 پژوهش ادبیات

  مرز
 حکومت یک حاکمیت تحت سرزمین قلمرو بیرونی حدود که هستند خطوطی مرزها

 یا سیاسی متشکل واحد یک جدایی و تشخیص عامل مرز کنند.میمشخص را پایهملت
 مرز دیگر، بیان به ).69 :1385 نیا،است(حافظ آن مجاور واحدهاي دیگر از کشور یک
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 است. حکومتی نظام دو و کشور دو ملت، دو جداکننده که فضا در فرضی است خطی
    ).158 :1390 گیرد(مجتهدزاده،قرارمی دولت یک قانونی و حقوقی قلمرو انتهاي در مرز

  مرز مدیریت
 و ورود تنظیم و ملی مرزهاي امنیت از اطمینان براي مکانیسمی مرز مدیریت

 -فرهنگی ارتباطات وسیلهبه ملت متنوع نیازهاي کردنفراهم براي قانونی هاي خروج
 اصطالح دیگر، عبارتبه گردد.ایجادمی مرزها ازطریق که باشدمی اقتصادي - اجتماعی
 که کندمیمشخص را مرزها مدیریتی امور که است تريگسترده واژه یک مرز مدیریت

 مناطق در ساکن مردم مرز مدیریت بازیگران ترینمهم باشد.می هاجایگاه تضمین شامل
 براي زمان، همان در برند.سودمی مرزي مناسب مدیریت از ساکنان این باشند.می مرزي

 ساکنان به توجه بدون مرز مدیریت درگیر که استغیرممکن بالقوه صورتبه سازمانی هر
   باشد. مرزي

 و هافرصت شدنجهانی فرایند است.آوردهدستبه ویژه اهمیتی مرز مدیریت امروزه،
 مناسب روش با باید سازگاري براي کند.ایجادمی یکدیگر کنار در جهانی هايچالش

 در مهم و مفید فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، جهانی، هايفعالیت براي مرزها سويبه
 را ملت تمامیت و شناخت را شده مطرح مختلف تهدیدهاي بتوان که برداشتگام راهی

 مرز تنظیم براي هامکانیسم از خاصی هايگونه نیازمند امر این کرد.حفظ دیگر راه در
 در ).2011گیرد(والکر،قرارمی مرز مدیریت کلیایده پشت در که است هدفی این و است
 هادولت افراد، به که کندمیاشاره هاییفناوري و هاروش به اغلب مرز مدیریت راستا، این

 بر جهانی فضاي هايناامنی از جلوگیري مرزي، مسائل تا کندمیکمک هاحکومت و
 هايآژانس شامل امر این دهند.انجام کشور مقررات و قوانین با منطبق را ... و ملی فضاي

 امنیتی ترتیبات و تسهیالت فیزیکی، هايزیرساخت سایر و یافتهسازمان مختلف
 که مرزي کنترل ازبیش مرز مدیریت شود.می نیز شدهمدیریت و شدهطراحی

 با است و... مرزي منابع کاالها، افراد، مرور و عبور به رسیدگی مسئولیت شودمیگمان
 و بهینه مدیریت مرزي، مدیریت فرایند ارایه راستاي در دارد.ارتباط کشور ملی امنیت

 جهانی امنیت نفع به همچنین و کشور نفع به خودکار طوربه مرزي مؤثر
  ).2012سرویس، بوردر باشد(کا.جی.اچمی



  
  
  
  
 59  ایران مرزهاي مدیریت اولیه راهبرد مرزها طول در کاال قاچاق بر اثرگذار عوامل تبیین  

  کاال قاچاق
 معنیبه را آن و دانسته ترکی زبان از خوذأم را قاچاق واژه خود نامهلغت در دهخدا

 است.نمودهتعریف استممنوع دولت طرف از آن معامله یا و کشور به آن ورود آنچه
 قاچاقچی و بوده المعاملهممنوع و الورودممنوع کاالي قاچاق کاالي تعریف این براساس

 یا و دولت اجازه کسب بدون را المعاملهممنوع یا الورودممنوع التجارهمال که است کسی
 خود نامهلغت در نیز معین ).378 :1339 ،بفروشد(دهخدا یا و واردکند گمرك پرداختن

 تعریف این در شود.میانجام پنهانی صورتهب قانون برخالف که داندمی کاري را قاچاق
 :1383 ،است(معینممنوع کشور به آن ورود یا معامله که است متاعی قاچاق متاع
 باشد.می آنها از یکی بین این در کاال قاچاق که است مختلفی انواع داراي قاچاق ).583

 سازمان آن اعضاي و کردهوضع کاال قاچاق از را زیر تعریف گمرك جهانی سازمان
  اند:پذیرفته را آن ایران اسالمی جمهوري ازجمله

 روش به گمرکی مرز یک طول در کاال جاییهجاب شامل است گمرکی تخلف قاچاق«
   .)31 :1382 ،(احمدي»گمرکی نظارت از فرار منظوربه و مخفیانه

 تحقیق روش

 تحلیلی –توصیفی روش با که است کاربردي تحقیقات نوع از حاضر پژوهش
 اي،نامهپرسش اي،کتابخانه اطالعات از آن برداريفیش و گردآوري براي و استشدهانجام

 بر مؤثر عوامل شناسایی حاضر پژوهش هدف است.شدهاستفاده اینترنتی و اسنادي
 آماري نمونه است. ایران مرزهاي بهتر مدیریت براي اولیه گام عنوانبه کاال قاچاق

 سیاسی، علوم سیاسی، جغرافیاي هايرشته از دانشگاهی نخبگان شامل حاضر پژوهش
 مرزي مناطق و قاچاق مرزها، زمینه در نوعیبه که است شناسیجامعه و المللبین روابط

 نمونه حجم تعیین فرمول از نمونه حجم تعیین براي راستا، این در اند.داشتهمطالعه
 نامهپرسش35 باید آن اساس بر و کردیماستفاده %95 اطمینان سطح با محدود جامعه
 در نامهپرسش70 ازبیش اطالعات آوريجمع در نتیجه بهترشدن براي که شدمیتوزیع

 و شدهدادهپاسخ کامل صورتبه که هایینامهپرسش شد. توزیع آماري جامعه بین
 تحلیل و موردارزیابی پژوهش هايیافته عنوانبه که بود عدد54 گردیدآوريجمع
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 نتیجه و شدمحاسبه اينامهپرسش پایایی براي کرونباخ آزمون اساس، این بر قرارگرفت.
   آمد:دستبه زیر

Reliability Case Processing Summary 
  N % 

Cases 

Valid 42 77.8 

Excludeda 12 22.2 

Total 54 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.893 19 

 با برابر نامهپرسش کرونباخ آلفاي دهدمینشان باال در کرونباخ آزمون طورکه همان
 نامهپرسش گفتتوانمی اساس، این بر است. نزدیکخیلی 1عدد به که باشدمی 0.893
 استفاده با و SPSS افزارنرم وسیلهبه  نیز هاداده باشد.برخوردارمی الزم پایایی از مذکور

  است.شده تحلیل و تجزیه T-test آزمون از

 پژوهش هايیافته

  جغرافیایی عوامل
  مرزي منطقه طبیعی جغرافیاي

 در و... رودها ها،جنگل ها،کوه ها،ناهمواري ازجمله مرزي منطقه طبیعی جغرافیاي
 ترکردنسخت ازطریق را و... کاال قاچاق غیرمجاز، ترددهاي امکان مرزها خط طول

 هايویژگی شناخت با راستا، این در دهد.میافزایش مرزها کنترل و نظارت
 آنها از صورت دو به کاال قاچاق و غیرمجاز ترددهاي کنترل ضمن توانمی شناختیزمین

   کرد:استفاده
 و روهاین مؤثرتر و بهتر هرچه استقرار در یشناختنیزم يهایژگیو از استفاده )الف

 در عناصر نیتریاصل از هایژگیو نیا از استفاده ا:مرزه کنترل براي هاگاهیپا و زاتیتجه
 هرگونه یعیطب يهایژگیو ریسا با همراه هایژگیو نیا شناخت باشد.یم مرزها کنترل
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 به زاتیتجه و نفرات حداقل با مرزها کنترل امکان و هرساند حداقل به را يریپذبیآس
 لهئمس نیا کشور غرب و شرق یکوهستان مناطق در ژهیوبه آوردیمفراهم را نحو نیبهتر
 حکم در عوارض کنترل و شناخت )ی(کوهستان مناطق نیا در رایز استتیاهمحائز

  .باشدیم عیوس منطقه داشتناریدراخت
 و يمرز مناطق در یمصنوع رییتغ يبرا یشناختنیزم يهایژگیو از استفاده )ب
 و زاتیتجه روها،ین و هاگاهیپا استقرار و جادیا محل  کردنآماده ای شیآما نیهمچن

 باشد داشته ییسزابه نقش مرزها کنترل در تواندیم دهندههشدار يهاستمیس
  ).241 :1386 آذر،(فرهنگ
 مرزها طول

 با طوالنی مرزهاي داراي که است کشورهایی از یکی ایران اسالمی جمهوري
 گستردگی این است. کیلومتر8731 بر بالغ ایران مرزهاي طول باشد.می خود همسایگان

 مختلف هايصورتبه مرزها کنترل براي الزم نیروهاي و هاهزینه باالبردن ضمن مرزها
 جلوگیري و مرزها دقیق مدیریت و کنترل براي را انتظامی نیروهاي و دولت هايتوانایی

 قاچاق گیريشکل زمینه و کندمیکمرنگ و... کاال قاچاق مرزي، غیرمجاز ترددهاي از
   آورد.میفراهم کشور مرزهاي طول در را مرزي غیرمجاز ترددهاي و کاال

 جغرافیایی منظر از ایران ملت ترکیبی الگوي

 پیرامونی و مرکزي پیوستههمبه بخش دو از ایران ملت جغرافیایی –فضایی ساختار
 دچار مرکزي متجانس و متراکم بخش برخالف پیرامونی بخش است.پدیدآمده

 در گیرد.دربرمی را قومی و فرهنگی هايگروه از متنوع ايمجموعه و است گسیختگی
 ایران سرزمینی فضاهاي حاشیه مذهبی و زبانی قومی، آمیختگیدرهم و تداخل بین، این

 گسترش و آغاز ساززمینه همجوار کشورهاي مذهبی-قومی سرزمینی فضاهاي و
 پور،است(کریمیبوده ایران در سراسري حتی و ايمنطقه ايدوره یا موقت هاي بحران
 دو قومی هايگروه این بین کاال قاچاق پدیده که استشدهسبب امر این .)213 :1379
 بگیرد. شکل آورند،میحساببه گروه یک را خود اجتماعی نظر از که مرز، سوي

 مرز سوي دو در قومی گروه دو بین متقابل همکاري نوعی گیريشکل سبب همچنین،
 از حمایت همچنین و افراد افتادندامبه هايریسک قانونی، هاينظارت آوردنپایین براي
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 وجود اساس، این بر شوند.می و... کردنحمایت دادن،پناه ازطریق غیرمجاز ترددهاي این
 مرزهاي ماوراي در هاییدنباله داراي اکثراً که کشور در هاقومیت فضایی الگوي این

 در است.آوردهفراهم را کاال قاچاق توسعه و گیريشکل زمینه باشندمی کشور سیاسی
 داراي که استشدهدادهنشان ایران قومی هايگروه جغرافیایی پراکندگی زیر نمودار
 مستقلنیمه قومی هايگروه یا مستقل کشورهاي قالب در مرزها سوي آن در هاییدنباله

  )1 باشند.(شکلمی وابسته و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ایران در هاقومیت جغرافیایی پراکندگی ):1( شکل

  ایران ترانزیتی و محوري موقعیت

 مسیر در که ایران جغرافیایی خاص موقعیت سبببه تاکنون بسیاردور هاي گذشته از
 پل عنوانبه بازرگانی نظر از همواره و قرارداشته المللیبین تجاري هايکاروان عبور

 امکانات ازنظر اشویژه شرایط بهباتوجه و استبودهمطرح غرب و شرق جهان ارتباطی
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 عنوانبه پیوسته و بوده حائزاهمیت و... غنی فرهنگ تمدن، انسانی، نیروي اولیه، مواد
 هايقدرت و هاحکومت حتی و بازرگانان توجه مورد گذاريسرمایه و مبادله بازار یک

 خاص موقعیت این ).180 :1388 است(عبدالمحمدي،قرارداشته جهان صنعتی و سیاسی
 براي کشور مرزهاي از خارج و داخل در هاگروه و افراد که استشدهسبب جغرافیایی

 چه خود اقتصادي و تجاري اهداف به دستیابی راستاي در آن از برداريبهره و استفاده
 بر خودنوبهبه امر این که کنندتالش غیرقانونی صورتبه چه و قانونی صورتبه

   است.تأثیرگذاشته ایران مرزهاي طول در کاال قاچاق پدیده توسعه و گیريشکل
  اقتصادي عوامل

 فضایی هاينابرابري

 توزیع مرکز که کشور، مرکز از مرزي نقاط دوري دلیلبه پیرامون-مرکز نظریه طبق
 براین،عالوه یابد. میافزایش آن قیمت برسد حاشیه به مرکز از کاالیی چهچنان است،
 را آنها همواره مرز دیگر طرف تنوع و ها جاذبه و مرزنشینان خرید قدرت بودنپایین

 نقشی فضایی نابرابري این ).49 :1384 نماید(فیروزجائی، می مقابل طرف به تشویق
 بهینه توزیع راه این از و کندمیبازي افسارگسیخته هايمهاجرت افزایش در کارساز

 فقر، بروز امکان فضایی نابرابري کهاین سخن فشرده سازد.میناممکن را فضا در جمعیت
 آن، از گذشته دهد.میافزایش را عدالتیبی و مهاجرت نشینی،حاشیه بیکاري،
 پیشرفت جلوي و رساندهآسیب ملی یکپارچگی بنیان به توانندمی فضایی هاينابرابري
 بین ویژهبه فضایی هاينابرابري همچنین، ).220 :1375 بگیرند(چلبی، را اقتصاد عمومی
 نارضایتی و نمایندعمیق را سیاسی هايشکاف توانندمی پیرامونی و مرکزي مناطق
 هاينابرابري از که نیز، ملی یکپارچگی و انسجام دیدنلطمه به و کردهتغذیه را ايناحیه

 کالبد کهاین بهباتوجه ).230 :1374 بلیک، و کند(درایسدلکمک گیرد،میمایه فضایی
 در عمیقبس اختالفات حاوي موضعی بالقوه هايتوانایی ارایه با ایران سرزمین طبیعی
 موجب خود محیطی سطوح در ناهمگونی و اختالفات این است محیط بازدهی زمینه

 و خالی فضاهاي و شده فعالیت و جمعیت فضایی توزیع زمینه در عمیقی گسیختگی
 مناطقی در ایران سرزمین از وسیعی بخش کهاین ویژهبه کندایجادمی را پرتراکمی
 را اقتصادي صرفه و آنی بازده طبیعت خشونت و خست بهباتوجه که قراردارد
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 و رشد هايسیاست در تمرکزگرایی آن، بر عالوه ).6 :1384 کند(سرور،نمیبرآورده
 نظري دید از که استداشتهدنبالبه کشور در را ايمنطقه هاينابرابري اقتصادي توسعه

 سرمایه، و انسانی نیروي جاییجابه فضا، از نامتناسب گیريبهره باعث نابرابري این
 :1384 است(یاسوري،شده محروم و برخوردار مناطق میان شکاف افزایش و مهاجرت

   است.گردیده مرزها طول در کاال قاچاق سوي به افراد گرایش توسعه سبب و )138
  تنگدستی و فقر

 کاال قاچاق امر به که مرزنشینانی اصلی انگیزه و دلیل مختلف نظرانصاحب سوي از
 زندگی مایحتاج تأمین در ناتوانی و اقتصادي بد وضعیت است. اقتصادي ورزندمیمبادرت

 کمبود خاطر به نیز عموماً که مناطق، این مردم که شودمیباعث قانونی هايراه از خود
 به اقدام و قرارگرفته بزرگ دارانسرمایه بازیچه باشند،بیکارمی مناطق این در اشتغال
 را بسیاراندکی دستمزد آن مقابل در و کنندغیرقانونی ترددهاي طرق از کاال واردات
 وضعیت و مرزي منطقه از کافی شناخت خاطر به معموالً مرزنشینان این نمایند.دریافت
 :1377 زنند(بشیري،می کار این به دست انتظامی مأموران دسترس از دور آن طبیعی

 از که کرداشاره بلوچستان و سیستان استان در هابدوکی به توانمی زمینه این در ).199
 مرزهاي طول در کاال قاچاق و غیرمجاز ترددهاي به اقدام اقتصادي نیاز و ناچاري روي

 و افراد درآمدترینکم و فقیرترین ترین،محروم عده این کنند.می ایران اسالمی جمهوري
 حمل وظیفه بدوکی شوند.مىمحسوب کاال قاچاق سیستم در استثمارشوندگان عبارتیبه

 نقاط از کاال عبوردادن یعنی داردبرعهده را بزرگ دارانسرمایه به متعلق قاچاق کاالهاي
 به قاچاق وانت عبور امکان که هاییمحل از نیز و کوهستانی نواحی نظیر العبورصعب
 کاالها رساندن سرانجام، و استمشکل نظامی و انتظامی نیروهاي تأمین یا کمین علت

 میرجاوه هشتادکیلومتري مسیر یعنی کاال ورود مسیرهاي از یکی در مثال، براي شهر. به
 در تفتان به معروف اىمنطقه تا مرز سويآن هاىبازارچه از کاال حمل زاهدان شهر به

 کیلومتر چندین تا صدمتر چند از مکانی و زمانی شرایط بهباتوجه که ایران، خاك داخل
 کمین امکان که کوهستانی نواحی و هامحل و راه بین هاىپاسگاه دورزدن دارد، طول

 بازار فرعی هاىکوچه ازطریق کاال رساندن و وجوددارد آنها در انتظامی نیروهاي
 هاىمکان یا محل این انبارهاي و هامغازه به قاچاق) کاالهاي عرضه اصلی رسولی(محل

 کسی به و بوده بلوچی کلمه یک بدوکی است. افراد این اصلی هاىمسئولیت از دیگر
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 ریگى، بلوچ، طوایف از هابدوکی اکثر نماید.مىحمل دوش بر را باري که شودمىاطالق
 مرز در که باشندمى زبانفارسی نیز درصد20 و کردوگرگیچ بخش،شه گمشادزهى،
 هابدوکی از درصدي همچنین، .اندنمودهکسب موقعیتی خود براي و مستقرشده
 و بوده مذهبسنی هابدوکی مذهب نظر از باشند.مى زابلی و افغانی پاکستانی،

 اهل از نیز افغانی و پاکستانی افراد است ذکر شایان باشند.مى شیعه آنها هاىزبانفارسی
 ایل قبیله، آداب تابع بیشتر و نبوده خاصی سنن و آداب داراي هابدوکی باشند.مى سنت

 طایفه سفیدانریش از و بوده فراوانی همبستگی داراي طایفه افراد باشند.مى طایفه و
 آنان با و بوده همسایه کشور فرهنگ از اىآمیخته بدوکی فرهنگ نمایند.مىتبعیت
 بدون که است ذکر شایان دارند. اىدوگانه زندگی و دهندمىتصور فامیلی هاىازدواج

 افراد این درصد85 از بیش نمود.تعریف را فرهنگی تواننمى قبیله و قوم درنظرگرفتن
 قاچاق و غیرمجاز ترددهاي به اقدام دارانسرمایه ازطریق و اجیرشده زندگی گذران براي
 ).176-178 :1387 دیگران، و کنند(کلهرمی مرز طول در کاال

 بیکاري

 کاال قاچاق و مرزي غیرمجاز ترددهاي عامل ترینمهم شاید و مهم عوامل از یکی
 در ضعف و توسعه فقدان دلیلبه مرزي مناطق شدبیان طورکههمان است. بیکاري

 ... و نساجی صنایع ها،کارخانه همچون زاییاشتغال مراکز داراي اقتصادي هايزیرساخت
 این در بیکاري نرخ افزایش سبب باال جوان جمعیت وجود کنار در امر این باشند.نمی

 افراد بر اقتصادي فشارهاي و مناطق این در باال بیکاري نرخ است.شده مناطق
 مرور و عبور به ... و زندگی معیشت درآمد، کسب کار، یافتن براي آنها که استشدهسبب

    کنند.اقدام کشور مرزهاي از غیرمجاز
 نرخ افزایش علت هم و کنندهتوجیه هم رسمی اقتصاد در اشتغال  نرخ کاهش

 تقاضا کاهش و کار نیروي عرضه افزایش کاالست. قاچاق و غیررسمی اقتصاد در اشتغال
 دهد.افزایش را غیررسمی بخش در اشتغال تواندمی رسمی بخش در کار نیروي براي

 نیروهاي از زیادي تعداد بیکاري میزان باالبودن و مرزي مناطق نیافتگیتوسعه دلیلبه
 اردبیل، مرزي هاياستان در بیکاري نرخ متوسط آورند.میروي کاال قاچاق به بیکار

 و گیالن گلستان، کرمانشاه، کردستان، بلوچستان، و سیستان خوزستان، بوشهر،
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 از مرزي روستاهاي در بیکاري نرخ البته .باشدمی کشور متوسط سطح از باالتر هرمزگان
 اشتغال نرخ کاهش .)24:1387 :ایران آمار (مرکزباالتراست نیز مرزي هاياستان متوسط

 و غیررسمی اقتصاد در اشتغال نرخ افزایش علت هم و کنندهتوجیه هم رسمی اقتصاد در
 تقاضا کاهش و کار نیروي عرضه افزایش است. غیرمجاز ترددهاي ازطریق کاال قاچاق
 را غیررسمی بخش در اشتغال تواندمی رسمی بخش در کار نیروي براي

 نیروي جذب فقدان و جمعیت بودنجوان دلیلبه ).163 :1378 شکیبایی،دهد(افزایش
 مشاغل دنبالبه کار نیروي از بخشی کشور در مولد هايفعالیت سوي از فراوان کار

 توسعه پایین هايشاخصه تولیدي، زیربناهاي ضعف از ناشی امر این رفت.خواهند کاذب
 نیز پاخرده قاچاق محدود درآمدهاي حتی کهطوريبه باشدمی دمحدو سرانه تولید و

 دهه یک در تنهانه کشور در بیکاري نرخ باشد. توجهقابل و معنادار مردم از بسیاري براي
 مناطق برآن،عالوه است.داشته افزایشی روند بلکه باالبوده ايمالحظهقابل طورهب اخیر

 وجز و بودهبرخوردار يباالتر بیکاري نرخ از جنوبی مرزي مناطق ویژههب و کشور مرزي
 شدهموجب مرزي مناطق در مولد مشاغل فقدان .شوندمیمحسوب کشور محروم مناطق

 کاال قاچاق هايشبکه اجیرشدگان و عامل به نیز اندك درآمد کسب براي جوانان که
   .شوندتبدیل

 همسایه کشور دو بین اقتصادي فاصله وجود

 توجهقابل تفاوت منجربه همسایه کشور دو اقتصادي قدرت در زیاد تفاوت وجود اگر
 خواهدشدباعث امر این گردد مرز سوي دو در کار بازار و تسهیالت و خدمات کاال، قیمت

 سوي آن به تردد به اقدام دارند تريضعیف اقتصادي توان که کشوري اتباع اغلب که
 و خدمات از استفاده همچنین و کار بازار از استفاده منظوربه کشور سیاسی مرزهاي

 سوي از که قوانین و هامحدودیت بهباتوجه بنمایند. مرز سوي آن در موجود تسهیالت
 مرزي مناطق در مرور و عبور این شودمیاعمال مشترك مرزي نوار طول در کشور دو

 بیشتر که مرز، سوي آن در خود هايخواسته به دستیابی براي افراد که شودمیسبب
  نمایند.اقدام مرز طول در کاال قاچاق به دارد، اقتصادي جنبه
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  مرزي منطقه نیافتگیتوسعه
 بعد اما دارد بیشتري جلوه آن اقتصادي نتایج که است چندبعدي ايپدیده توسعه
 ندارد. توسعه اقتصادي بعد بهنسبت کمتري اهمیت آن اجتماعی و سیاسی فرهنگی،
 جدیدي شرایط سمت به که بنادارد گیردقرارمی توسعه مسیر در جامعه یک کههنگامی
 شود(مینایی،میتعریف اقتصادي اهداف با همه از بیش جدید شرایط این کند.حرکت
 موقعیت از نظرصرف جامعه افراد همه براي بتواند باید واقعی توسعه )222 :1383

 تعالی و رشد و پویایی جهت در را الزم شرایط ابعاد همه در مرکز) یا مکانی(مرز استقرار
 بر آن اصلی تأکید که توسعه از مفهوم این بهباتوجه سازد.فراهم آنان معنوي و مادي

 توانمی است اخالقی و معنوي مادي، هاينیازمندي محوریت با انسانی توسعه
   نمود:ارایه و استنتاج مرزي مناطق توسعه در را زیر هاي ویژگی
 دیگر، عبارت به اند.تنیدهدرهم کشور توسعه ابعاد با مرزي مناطق توسعه ابعاد - 1

  هستند؛ متقابل ايرابطه داراي ملی توسعه با مرزي مناطق توسعه
 هايبرنامه با کشور داخلی توسعه هايبرنامه تالقی محل مرزي مناطق - 2

 یکدیگر بر هابرنامه این متقابل تأثیرات ترتیببدین است. همسایه هايتوسعه
 باید متقابل تأثیرات این شوند.تلقی مثبت(فرصت) یا و منفی(تهدید) توانندمی
 گیرند. قرار مدنظر زمانهم

 از کشور بهمربوط هايویژگی و شرایط از تأثیرپذیري برعالوه مرزي مناطق - 3
 از دوري مانند هاییویژگی متأثراست. مرزي مناطق خاص هايویژگی و مسائل
 کاهش و هافرهنگخرده و مذاهب ها،قومیت تنوع جغرافیایی، انزواي مرکز،
 توسعه فرایند بر هستندکه عواملی آنها بر مرکزي دولت کنترل و نظارت میزان

 گذارند.تأثیرمی مرزي مناطق

 در مرزي مناطق سیاسی و جغرافیایی شرایط و طبیعی انسانی، منابع بهباتوجه - 4
 هماهنگ (سیستمی) نظامی طرح طریق از توانمی ملی توسعه فرایند
  قرارداد. اولویت در را محلی منابع برمبتنی ریزيبرنامه
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 طراحی فرایند در باید مرزي مناطق مسائل و مرزي توسعه با رابطه در کهاین نتیجه
 شرایط بهتوجه با ازجمله درنظرگرفت. را متعددي مسائل جانبههمه توسعه اجراي و

 کشورهاي توسعه چگونگی و سویک از ملی مسائل با آنها ارتباط مناطق این خاص
 بین مداوم تعادل برقراري و متقابل تأثیرات به اي)منطقه (توسعه دیگر سوي از مجاور
 از چهچنان ).10- 11 :1380کرد(عندلیب،اشاره توانمی دفاع و امنیت و توسعه مسائل
 اصوالً باشیمداشته کشور مختلف مناطق بین اي مقایسه انسانی توسعه هاي شاخص لحاظ
   شود.میافزوده نیافتگیتوسعه بر برویم حاشیه سمت به مرکز از هرچه

 را موضوع این نیز 86 سال در کشور هاياستان تفکیک به انسانی توسعه گزارش
 شاخص کمترین داراي بلوچستان و سیستان استان گزارش، این اساس بر کند.میتأیید

 کردستان، مرزي هاياستان آن از پس که استبوده کشور سطح در انسانی توسعه
 قراردارند(تیال، چهارم تا دوم هايرتبه در ترتیب به شمالیخراسان و غربیآذربایجان

 در کاال قاچاق و غیرمجاز ترددهاي بیشینه با مرزي مناطق توسعه فقدان این ).5 :1388
 1386 سال در قاچاق هايپرونده تعداد بیشترین کهطوريبه کندمیمطابقت کشور

 معادل سهمی و پرونده2537 با بلوچستان و سیستان استان گمرکات بهمربوط
 با غربیآذربایجان استان گمرکات بلوچستان، و سیستان از پس است.بوده درصد12/22
 خود به را بعدي هايرتبه درصد15/10 با جنوبیخراسان و درصد40/13

 طورکلیبه اساس، این بر ).123 :1390 عباسیان، و آسمینزاده(ابراهیم انددادهاختصاص
   ).2 (شکل وجوددارد رابطه کاال قاچاق و مرزي مناطق توسعه بین گفتتوانمی

  
  
  
  
  

  کاال قاچاق توسعه و نامتوازن توسعه رابطه ):2شکل(
 193 :1388 عبدالمحمدي، منبع:

 

 توسعه ناموزون

 تعارض ارزشی
هاي افزایش نگرش

 منفی
کاهش وابستگی 

 اجتماعی
کاهش تعهد 

 اجتماعی

 کاال تکرار اقدام به قاچاق
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   فرهنگی و اجتماعی عوامل
 فرهنگی و زبانی پیوندهاي وجود

 بین هم خویشاوندي و بوده طایفه و قوم یک از مرز سوي دو مرزنشینان چهچنان
 مرز طرف دو مرزنشینان بین هم جدید هايازدواج اگر ویژهبه باشدداشتهوجود آنان

 این کنار در ).124 :1386 پرور،گیرد(جانمیشکل غیرقانونی وآمدهايرفت گیردانجام
 نیازهاي تأمین براي سود کسب و قاچاق کاالهاي حمل مرزي غیرمجاز ترددهاي
   گیرد.میصورت دوطرف

 ناروا هايتبعیض

 نیز آن سرنوشت بهنسبت شودکنارگذارده کشورش امور در شرکت از فردي اگر
 رعایت بهنسبت جامعه افراد اگر همچنین، ).9 :1375 خواهدماند(اعتماد، تفاوتبی

 جامعه مقابل در خویش تعهدات و تکالیف اجراي بهنسبت باشندمطمئن خود حقوق
 نشماردمحترم را فردي هايآزادي و حقوق حکومت اگر کهدرصورتی خواهندبودجدي
 و نخواهنددانستموظف اجتماعی مقررات رعایت به را خود مقابل در نیز جامعه افراد

 ).160 :1375 زاده،شود(حبیبمیمختل عمومی امنیت و نظم و اجتماعی نظام درنتیجه،
 هیچ فرد زیرا است جامعه سطح در ناروا هايتبعیض این پیامدهاي از یکی کاال قاچاق

 ترددهاي و کاال قاچاق از ناشی مسائل بهنسبت مسئولیت احساس و وابستگی نوع
 و مدنظرقرارداده را خود سود و نیازها تأمین فقط و نکردهاحساس مرز طول در غیرمجاز

 بیشتري اهمیت زمانی موضوع این کند.نمیتوجهی و... سیاسی اقتصادي، هايناامنی به
 شود.واقع مرزي مناطق و کشور مرکزي مناطق بین هاتبعیض این که خواهدداشت

 با مذهبی گاهی و زبانی قومیتی، هايگسست داراي کشور پیرامونی مناطق ازآنجاکه
 نیروهاي از آنها دورشدن باعث هاتبعیض این گیريشکل باشندمی کشور مرکزي مناطق

 هايچالش و مسائل درنظرگرفتن بدون را کاال قاچاق زمینه و شودمی مرکزي همگراي
 کشور از جزئی را خود مناطق این شهروندان زیرا آوردمیفراهم کشور براي امنیتی

 آنها بین در ملی و اجتماعی تعهدات قبال در مسئولیت احساس و آوردندنمیحساببه
  شود.میکمرنگ
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 عمومی فرهنگ

 نه و اجتماعی شرایط نتیجه در مردم که کنداظهارمی خودکشی کتاب در 1دورکیم
 منجربه که را اجتماعی شرایط از یکی او زنند.می خودکشی به دست فردي شرایط

 جامعه در ايآشفته وضعیت به هنجاريبی نامد.می هنجاريبی گرددمی خودکشی
 باشند.قرارگرفته یکدیگر با تضاد در یا و رفتهازبین اجتماعی هنجارهاي که شودمیاطالق

 و هاارزش و رودمیازبین جامعه و فرد وابستگی و همبستگی شرایطی چنین در
 جامعه افراد از حمایت جهت در را خود نفوذ و قدرت سنتی، هنجارهاي

 جامعه افراد که است حالت این در ).205 :1380 دیگران، و دهند(قنادانمیازدست
 را آنها به خود تعلق احساس و ندانسته هنجارها و هاارزش رعایت به ملزم را خود دیگر

 نیازهاي کنندهتأمین رسدمینظربه که جدید، هنجارهاي و هاارزش به و دهندمیازدست
 عموم در هنجاري خلع نوع یک  آنها نبودننهادینه دلیلبه ولی آورندمیروي آنهاست،

 هنجاريبی دیگر، عبارت به گوییم.می هنجاريبی را آن که آیدوجودمیبه جامعه
 کنترل قدرت سنتی هنجارهاي و هاارزش آن در که گرددمیاطالق حالتی به اجتماعی
 و فراگیر هنوز نیز جدید هنجارهاي و هاارزش و دادهازدست را خود اجتماعی
 و فردي هايشیوه به و سربردهبه بالتکلیفی حالت یک در افراد لذا، اند.نشدهجاافتاده

 روروبه هنجاريبی وضعیت با هنگامی افراد نمایند.می رفتار انحرافی) غیرمتداول(رفتار
 تشخیص شرایطی چنین در و نباشند پایبند مناسبی اخالقی نظام به که شوندمی

 این بر ).79 :1373 است(ریتزر، نامناسب رفتاري چه و مناسب رفتاري چه که دهندنمی
 و زشت يامر یاجتماع کنشگران نظر در يناهنجار کهیتازمان گفتتوانمی اساس،

 یاجتماع يهنجارها از خروج و یاجتماع انحراف ارتکاب زانیم کندجلوه یمنطقریغ
 از نفرت کاهش در هارسانه در یاجتماع يهايکجرو انعکاس .افتیخواهدکاهش

 از اطالع ضمن فرد رایز ددار ییسزاهب ریتأث جامعه در ينابهنجار شدنيعاد و انحرافات
 يو نظر به که ی،اجتماع يهنجارها که ابدییدرم هارسانه توسط هنجارها نقض

 راستا، این در ).78 :1386 شعبانلو،هستند( تخلف و شکستن قابل بودند، یتخطقابلریغ
 الگوهاي آنها جامعه در رایج رفتاري الگوهاي و بوده پایینی فرهنگ داراي مرزنشینان اگر

 محل امنیت در استبدیهی باشد کشور آن عمومی جامعه عرف و قانون خالف و نابهنجار
                                                                                                              
1- E.Durkeim. 
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 و عبور مانند هاییجرم و پیداخواهدنمودرواج اختالل و شکنیقانون آنها مرزي سکونت
   پیداخواهدکرد.توسعه و... کاال قاچاق مرزها، از غیرمجاز مرور

 با مختلف هايقومیت همسایه کشورهاي با ایران اسالمی جمهوري مرزهاي طول در
 روابط ازطریق و زمان طول در که افکار و عقاید این کنند.میزندگی خاصی افکار و عقاید

 و... همسایه کشورهاي با هاقومیت این بین روابط یا آنها با مرکزي دولت بین
 که استشده آنها بین در خاصی هايدیدگاه و رفتار دهیشکل سبب استگرفتهشکل

 و... موادمخدر قاچاق کاال، قاچاق بهنسبت آنها دیدگاه و عملکرد بر مختلف هايصورتبه
   باشد.مؤثرمی ایران مرزهاي طول در

 قاچاق کاالهاي به مرز سوي دو مردم نیاز

 مردم شدید نیاز دهدمیتوسعه مرزي مناطق در را کاال قاچاق امر که دیگري عامل
 کیفیت کمبود، دلیلبه قاچاق ازطریق که است صادره و وارده کاالهاي به مرز سوي دو

 افراد شودمیسبب امر این گیرد.میصورت و... کشور داخل در آنها بودنممنوع و پایین
 و...)، آرد و سوختی کاالها(مواد از برخی مثالً کنند.خریداري قیمتی هر به را کاالها این
 انگیزه به افرادي شودمیباعث است، گران همجوار کشور در ولی ارزان زاهدان در که

 افراد این نمایند. مقابل کشور وارد و خریداري بازار از باالتر قیمت با را کاالها آن قاچاق،
 نمایندمی کشور وارد قاچاق صورتبه را موردنیاز کاالهاي طرف آن از متقابالً

  ).123 :1390 عباسیان، و آسمینزاده(ابراهیم

   گراییمصرف فرهنگ افزایش
 بعضی در و مرغوبیت دلیلبه خارجی، کاالهاي از استفاده به میل عمومی فرهنگ

 از هریک دارد. داخلی، تولید مشابه نوع بهنسبت خارجی کاالي ارزش تنزل موارد
 باعث مشخص قلمرو این که هستند معینی جغرافیایی قلمرو داراي ایران مرزهاي
 صورتبه هاویژگی این گردد.می خاصی نمادهاي و فرهنگی باورهاي و روحیات پرورش
 دیگر جغرافیایی واحدهاي در ساکن اقوام از را اقوام این متفاوت و متمایز

 کمبود نیز تاکنون جنگ از پس زمانی مقطع در ).54 :1383 کند(قنبري،متمایزمی
 رسمی، مراجع ازطریق تخصصی ارز محدودیت دلیلبه داخل بازار در کاالها از برخی

 از حاصل فراوان سود آن کنار در و قانونی مبادي از کاالها از اىپاره ورود ممنوعیت
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 تداوم و توسعه به را قاچاق اندرکاراندست هم باز کاال قاچاق و غیرقانونی تجارت
   است.کردهترغیب شانهايفعالیت

  سیاسی عوامل
  همسایگان تعدد

 از پس و چین همراه به ایران اسالمی جمهوري شدگفته نیز ترپیش طورکههمان
 کشور15 با ایران است. جهان در همسایه تعداد رکورددار روسیه، فدراتیو جمهوري

 زمانی همسایگان تعدد این ).23 :1379 پور،(کریمیهمجواراست دولت24 و مستقل
 و کنترل براي و هستند طرف دو داراي مرزها بدانیم که خواهدیافت بیشتري اهمیت

 هايتالش راستا، این در نیازاست. کشور دو بین متقابل همکاري به آنها مدیریت
 زمینه تواندنمی باشد باالیی سطح در هرچند کشور یک طرف از گرفتهصورت طرفهیک

 در متعدد کشورهاي وجود اساس، این بر آورد.فراهم را مرزها بهینه کنترل و مدیریت
 و مدیریت براي آنها همکاري جلب براي مضاعف هايتالش نیازمند ایران همسایگی

 سنگین هايهزینه و وقت نیازمند خود امر این که باشدمی کشور دو بین مرزها کنترل
 در همسایه کشورهاي و خود کردنهماهنگ براي ایران کشور توانایی فقدان و سویک از

 تعدد کهطوريبه باشدمی مختلف دالیل به مرز دوطرفه مشترك مدیریت قالب
 همسایگان با مرزي مشترك هايهمکاري به دادنشکل براي را هاتالش همسایگان

 فقدان خود این که استشده مرزها طرفهیک مدیریت و کنترل سبب و استکردهکم
   است.شده کاال قاچاق آن پی در و مرزها دقیق کنترل در توانایی

 خود قلمرو در همسایه کشور حاکمیت اعمال میزان

 همسایه کشورهاي از هریک هايدولت داردضرورت مرز خاص ویژگی بهباتوجه
 آن سوي دو از مرز تا باشندداشته خود سرزمینی منطقه در قوي حاکمیت اعمال
 هايناآرامی ازجمله مختلف علل به همسایه کشورهاي از یکی اگر بنابراین، شود.کنترل
 الطوایفیملوك هايحکومت وجود یا و مالی و اداري فساد اقتصادي، مشکالت داخلی،

 همسایه کشور نماید؛اعمال قوي حاکمیت خود مرزهاي سرتاسر در نتواند (غیرمنسجم)
 کاال قاچاق و مرزي غیرمجاز ترددهاي از جلوگیري در مطلوبی نتیجه به تواندنمی نیز

 ایران همسایه کشورهاي اغلب در موضوع این متأسفانه ).1386 پرور،برسد(جان
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 بر تواندنمی قوي دولت یک فقدان دلیلبه افغانستان کشور مثال، عنوانبه کند.میصدق
 غیرمجاز متعدد ترددهاي باعث امر این که باشدداشته قوي حاکمیت خود سرزمین

 کشورهاي و عراق پاکستان، کشور است.شده برعکس و ایران سويبه کاال قاچاق و مرزي
 خود هايسرزمین بر قوي حاکمیت براي الزم هايتوانایی داراي نیز فارسخلیج جنوبی

 طول در کاال قاچاق و مرزي غیرمجاز ترددهاي گسترش سبب امر این که باشندنمی
   است.شده ایران مرزهاي

 ایران همسایه کشورهاي در بیگانه نیروهاي اشغال و حضور

 حوزه و افغانستان عراق، در یسیانگل و ییکایآمر ویژهبه گانهیب يروهاین حضور
 يجد يهاچالش ایران مرزي مناطق و مرزها تیامن و نظم در فارسخلیج

 گسترش موجب افغانستان و عراق کشور در موجود يهاینابسامان ویژهبه استایجادکرده
 مشکالت و ریواگ يهايماریب اسلحه، قاچاق ،یستیترور و کارانهتیجنا يباندها تیفعال

 در همسایه کشورهاي در بیگانه نیروهاي این حضور است.دهیگرد یفراوان یطیمحستیز
 هايصورتبه دارند ایران اسالمی جمهوري با کشورها این که ايدیرینه دشمنی کنار

 خود کهتاجایی استتأثیرگذاشته مذکور کشورهاي با ایران مرزهاي کنترل بر مختلف
 بدون را ایران مرزهاي داخل به و... خرابکاري کاال، قاچاق زمینه کشورها این

    کنند.می کنترل و مدیریت همسایه کشورهاي رضایت درنظرگرفتن
 همسایه کشورهاي با سیاسی روابط وضعیت

 کشور دو سیاسی روابط در توانمی را مرزها مدیریت و کنترل در عامل ترینمهم
 حسنه سیاسی روابط داراي همسایه کشور دو اگر که استبدیهی نمود.مشاهده همسایه

 مشترك مرزهاي مدیریت و کنترل امنیت، تأمین در را همکاري هرگونه باشند
 دو بین همکاري برقرارنباشد ايحسنه روابط کشور دو بین اگر و خواهندآوردعملبه

 یکی اساس این بر نخواهدگرفت.شکل نیز مشترك مرزهاي مدیریت و کنترل براي کشور
 وضعیت و سطح باشدمؤثرمی همسایگان با ایران کشور بین کاال قاچاق در که عواملی از

   است. اشهمسایه کشورهاي با ایران سیاسی روابط
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  گمرکی و بازرگانی مقررات و قوانین

 ترددهاي و کاال قاچاق توسعه و گیريشکل در مختلف صورتبه که عواملی از یکی
 گمرکی و بازرگانی مقررات و قوانین فقدان استمؤثربوده کشور مرزهاي غیرمجاز

 و قوانین چنین وجود اساس،  براین باشد.می سختگیرانه و قاطع شفاف، روزشده،به
 تغییر، اجازه باشدبرخودارنمی الزم دقت و قاطعیت شفافیت، از که بازرگانی مقررات

 به و آوردهفراهم را صادرات و واردات عادي جریان توقیف درنتیجه و ابهامات رفع امکان
 قاچاق با مقایسه در قانونی مسیرهاي انتخاب که هاییهزینه با مقایسه در ترتیب این
 به صادرکننده یا واردکننده آوردنروي موجبات جانبههمه ارزیابی یک در دارد، کاال

 بر سازد.میفراهم را غیرمجاز ترددهاي ازطریق قاچاق عوامل به مراجعه و کاال قاچاق
  ذکرکرد: را زیر موارد توانمی بازرگانی مقررات و قوانین زمینه در مورد حسب
 از فارغ و منطقی طوربه چهچنان هامحدودیت و هاممنوعیت با رابطه در -

 تولید مقایسه و شرعی) و قانونی هايممنوعیت مورد در (جز موجود، تقاضاهاي
 کنندگانمصرف حقوق به توجه بدون و کیفیت و کمیت لحاظ از داخلی
  است. قاچاق تشدید اصلی و جدي موجبات از باشندنشدهتنظیم

 شدهحساب صددرصد تقریباً که مواردي بهباتوجه اگر صدور یا ورود شرایط وضع -
 گذشته سنت و عادت باب از صرفاً و باشدنبوده دقیق هايکارشناسی بر مبتنی و

 و گریزيقانون براي مفري و محمل عنوانبه موارد بعضی در یا و انتخاب
 مجوزها اختیار و تماس بیشترین که پایین، سطوح در دولتی عوامل ستیزيقانون

 که است مواردي از بدتر مراتببه آثار داراي باشدشدهانتخاب دراختیاردارند، را
 هم که است ايچندگانه سوء آثار و دهدمیتشکیل را هاممنوعیت قاطع طوربه

  کند.تشدیدمی را ارتشاء هم و قاچاق
 عوارض و گمرکی حقوق بازرگانی، سود وضع در باید بازرگانی قوانین و مقررات -

 حقوق که طورهمان هم، را کنندگانمصرف حقوق حفظ و اعتدال رعایت
 و جایگزینی صرف یعنی بنماید. شود، رعایت طورمنطقیبه باید تولیدکنندگان

 هر به اي،تعرفه به ايغیرتعرفه موانع تدریجی حذف به سوم برنامه قانون توصیه
 ارایه از فارغ هاتعرفه تعیین در که صنعتی، و تولیدي هايوزارتخانه پیشنهاد نوع
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 افزایش به اقدام آید،میعملبه قبولقابل استناد و استدالل و محاسبات جزییات
  نشود. قاچاق تشدید موجب تا نکند

 ارزي و اقتصادي عمومی، مصالح لحاظ از صادرات و واردات در آنها حذف که موانعی
 است(بنائی، قاچاق موجبات از نشودحذف قاطعیت با اگر ندارد چندانی تأثیر کشور
 تأثیر که شودمیمالحظه استآمده بخش  این در که آنچه بنابر ).172-171 :1382
   ناپذیراست.اجتناب و قطعی کاال قاچاق در بازرگانی مقررات و قوانین

  اينامهپرسش هايداده
 بیشتر که باشدمی صورتبدین شدهتوزیع هاينامهپرسش از آمدهدستبه هايداده

 هاي پاسخ فراوانی اند.دادهموردتأییدقرار را کاال قاچاق در مؤثر هايشاخص افراد
   باشد:می )1شماره( جدول صورتبه شدهتوزیع هاينامهپرسش به شدهداده

 هاداده فراوانی ):1( جدول

 خیلی  کاال قاچاق در مؤثر هايشاخص  ردیف
 خیلی  کم  نظرم بی  زیاد  زیاد

  کم
  جغرافیایی هاي)(شاخص عوامل  
  1  7  6  31  9 مرزي منطقه طبیعی جغرافیاي  1
  1  14  10  22  6 ایران مرزهاي طول  2
  2  10  16  21  5 جغرافیایی منظر از ایران ملت ترکیبی الگوي  3
  3  15  20  14  1 ایران ترانزیتی و محوري موقعیت  4

  اقتصادي عوامل  
  1  14  7  23  9 فضایی هاينابرابري  5
  1  8  8  26  11 تنگدستی و فقر  6
  1  12  6  24  11 بیکاري  7
  1  7  14  22  7 همسایه کشور دو بین اقتصادي فاصله وجود  8
  1  8  4  32  9 مرزي مناطق نیافتگیتوسعه  9

  فرهنگی و اجتماعی عوامل  
  6  14  5  24  5 مرز سوي آن با فرهنگی و مذهبی پیوندهاي وجود  10
  1  8  8  26  11 ناروا هايتبعیض  11
  3  6  8  27  10 عمومی فرهنگ  12
  4  7  4  20  19 گراییمصرف فرهنگ افزایش  13
  2  8  8  21  14 قاچاق کاالهاي به مرز سوي دو مردم نیاز  14
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 خیلی  کاال قاچاق در مؤثر هايشاخص  ردیف
 خیلی  کم  نظرم بی  زیاد  زیاد

  کم
  سیاسی عوامل  
  1  7  6  24  15 همسایگان تعدد  15
  2  1  8  23  20 خود قلمرو در همسایه کشور حاکمیت اعمال میزان  16
  1  4  6  27  15 همسایه کشورهاي در بیگانه نیروهاي اشغال و حضور  17
   همسایه کشورهاي با سیاسی روابط وضعیت  18
  1  3  6  28  16 گمرکی و بازرگانی مقررات و قوانین  19

 گیرينتیجه

 توضیح با ایران مرزهاي در کاال قاچاق بر مؤثر عوامل پژوهش اصلی پرسش به پاسخ در
   شود.میمشخص ذیل

 آن با جهان مختلف کشورهاي که است اي عارضه غیررسمی اقتصاد امروزه
 که دهد مینشان حاکم قوانین حتی و اجتماعی اقتصادي، وضعیت بررسی ند.هست مواجه
 یا حذف در سعی مناسب ابزارهاي و ها شیوه کارگیري به با زمان طول در مختلف جوامع
 در این اند.داشته رسمی هاي فعالیت سمت به آن هدایت و ها فعالیت نوع این کاهش
 دلیل به گذشته دهه چند طی غیررسمی اقتصاد به اقتصاددانان توجه که است حالی

 اقتصادي نوسانات و ها بحران توجیه در رسمی اقتصاد هاي نظریه ناکارآمدي
 پنهان، اقتصاد نظیر دیگر اصالحات و تعاریف از وسیعی دامنه کهطوري به استشدهبیشتر
 مقوله این در نیز غیره و غیربازاري اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد اي، سرمایه اقتصاد
 قرن در کاال قاچاق و غیررسمی اقتصاد گیريشکل افزایش به رو روند .استشدهمطرح
 نمود توسعهدرحال و سوم جهان کشورهاي ویژهبه جهان مختلف کشورهاي در حاضر

 »مرزها بهینه مدیریت« عنوان تحت جدیدي بحث بارزترشدن سبب و یافته بیشتري
 هايفرصت حداکثررساندن به براي راهبردي عنوانبه آن از هاحکومت که استشده

 کاهش و کنترل همچنین و مرز فراسوي هايناامنی و هاچالش کاهش و مرز فراسوي
 قاعده این از نیز ایران اسالمی جمهوري کشور بین این در برند.میبهره کاال قاچاق

 توجهیقابل توسعه نیز ایران اسالمی جمهوري در کاال قاچاق پدیده باشد.نمیمستثنی
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 و رشد مانع و روساختههروب جدي چالشی با را کشور صنایع که ايپدیده است؛یافته
   است.گردیده داخلی تولیدات توسعه

 آن غیرقانونی و گريمخفی ماهیت دلیلبه ،قاچاق معامالت حجم دقیق رقم از گرچه
 میلیارد 8 تا 7 بین را آن دامنه هازنیگمانه و هاحدس اما نیست دست در دقیقی اطالع
 خارجی تجارت از عظیم پنهانی حجم این استبدیهی است.وردکردهآبر سال در دالر
 تواننمی که است سیاسی حتی و فرهنگی اجتماعی، سوءاقتصادي، آثار حامل ایران

 کشور تولیدي نظام و ماندهعقب نظام ارکان که داداجازه و گذشت آن کنار از سادگیبه
 ازطریق مصرفی سبد بامرتبط هايیارانه یا و قرارگیرد قاچاق واردات جمهه مورد بیشتر
   .شود قاچاقچیان نصیب آرد و بنزین مانند ايعمده اقالم غیرقانونی خروج
 هايهزینه افزایش با همواره که معلول با مبارزه هايشیوه گیريکارهب سفانهأمت

 اصلی و عمده عوامل سرکوب در را مطلوبی نتایج تنهانه استهمراه کنترلی و امنیتی
 البته سازد.ترمییافتهسازمان و ترمتشکل هوشیارتر، را آنان بلکه دهدنمیدستهب قاچاق

 اقدام نوع هر با خویش قانونی تکالیف برحسب امنیتی نیروهاي که استطبیعی
 و اقتصادي نامفسد که ،قاچاقچیان با برخورد مورد در ویژههب و کنندمقابله غیرقانونی
 باید ولی مجهزگردند هاتکنیک و تجهیزات بهترین به شوند،میمحسوب اجتماعی

 را جانی و مالی تلفات نهان و آشکار جدال این در گرچه نیز مقابل طرف که داشتتوجه
 در است. خویش سازماندهی و تقویت و بازسازي اندیشه در همواره اما شودمیمتحمل

 سمت به ایران اسالمی جمهوري حکومت باید بهتر نتیجه به دستیابی براي راستا، این
 بتواند راهبرد این ازطریق تا برداردگام مرزي بهینه مدیریت راهبرد یک به دستیابی
 کشورها که مرزها، فراسوي هايفرصت از و کندمدیریت مؤثري صورتبه را خود مرزهاي

 دیگر سوي از و برده را بهره نهایت اند،کردهپیدا آنها به بیشتري وابستگی حاضر دوره در
 کهاین براي راستا، این در دهد.کاهش امکان حد تا را مرز سوي آن از ناشی هايناامنی
 ايبهینه صورتبه را آن امکان حد تا و درآورد کنترل تحت را کاال قاچاق پدیده بتوان

 این بر مؤثر هايشاخص و عوامل ايریشه درك و شناخت توسعه نیازمند کردمدیریت
 نگاهی با اما استگرفتهصورت متعددي مطالعات زمینه این در هرچند باشیم.می پدیده

 را کاال قاچاق پدیده سطحی صورتبه آنها بیشتر که شودمیمشخص مطالعات این به
 در کاال قاچاق گیريشکل در ايریشه مسائل کمتر و قرارداده تحلیل و بررسی مورد
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 استشدهسعی حاضر پژوهش در اساس، این بر اند.قراردادهموردبررسی را کشور مرزهاي
 زمینه بتوان شناخت این ازطریق تا شودتببین کاال قاچاق پدیده در مؤثر هايشاخص

 کاال قاچاق آوردن در کنترل تحت و کاهش منظوربه مرزها مدیریت براي راهبرد ارایه
 را مرزها مدیریت که کاال، قاچاق بر مؤثر عوامل عنوانبه عامل18 بین این در شود.فراهم

  عبارتنداز: آنها ترینمهم که شداستخراج دهد،تأثیرقرارمیتحت نیز
 دلیلبه مناطق این اقتصادي رشد نبود ازناشی که مرزي مناطق در باال بیکاري -

  باشد؛می ... و طبیعی هايخشونت همچنین و آن در الزم گذاريسرمایه فقدان

  نامتعادل؛ و شدید نیافتگیتوسعه و محرومیت -

  مرکزي؛ مناطق به نسبت مناطق این فرهنگی - اقتصادي نابرابري -

 داراي که کشور ايحاشیه و مرزي مناطق در قومی هايگروه قرارگیري -
  باشند؛می مرز سوي آن در هاییدنباله

 اقتصادي، مسائل اشغال، نظیر مختلف دالیلبه همسایه کشورهاي توانایی فقدان -
  و.....  خود؛ مرزهاي کارآمد کنترل در و... بودنايقبیله و قومی

 کشور مرزهاي در کاال قاچاق با مرزي ترددهاي بین رابطه درك براي دیگر سوي از
 امر در مؤثر عامل26 و  قرارگرفت تحلیل و بررسی مورد نیز کاال قاچاق در مؤثر عوامل
 نیافتگیتوسعه و فقر بیکاري، چون: عواملی بین این در شد.بیان آن براي کاال قاچاق
 آن با پیوندهایی دارابودن و مرزي نوار در ایران قومیتی هايگروه گسترش مرزي، مناطق
 و... خود مرزهاي بر نظارت و کنترل در همسایه کشورهاي قدرت فقدان مرزها، سوي

 این تأثیرات میزان و درستی بر تأکید براي همچنین، باشند.می عوامل این ازجمله
 متغیر عنوانبه کاال قاچاق محوریت با اينامهپرسش هايداده کاال قاچاق بر هاشاخص
 متغیرهاي تأثیر تحلیل و تجزیه درخصوص شد.آوريجمع مستقل متغیر20 و وابسته
   است.آمده زیر جدول در آن نتایج که شداستفاده T-Test آزمون از وابسته بر مستقل
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  One-Sample Test): 2جدول(
 Test Value = 0 

 
T df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 
Q1 28.774 53 .000 3.741 3.48 4.00 
Q2 23.043 52 .000 3.340 3.05 3.63 
Q3 24.211 53 .000 3.315 3.04 3.59 
Q4 22.859 52 .000 2.906 2.65 3.16 
Q5 22.904 53 .000 3.463 3.16 3.77 
Q6 26.654 53 .000 3.704 3.42 3.98 
Q7 23.832 53 .000 3.593 3.29 3.89 
Q8 26.079 50 .000 3.529 3.26 3.80 
Q9 28.197 53 .000 3.741 3.47 4.01 
Q10 18.735 53 .000 3.148 2.81 3.49 
Q11 26.654 53 .000 3.704 3.42 3.98 
Q12 24.724 53 .000 3.648 3.35 3.94 
Q13 22.060 53 .000 3.796 3.45 4.14 
Q14 23.688 52 .000 3.698 3.38 4.01 
Q15 26.813 52 .000 3.849 3.56 4.14 
Q16 30.915 53 .000 4.074 3.81 4.34 
Q17 30.695 52 .000 3.962 3.70 4.22 
Q18 32.791 53 .000 4.019 3.77 4.26 
Q19 27.929 53 .000 3.722 3.45 3.99 

  جغرافیایی عوامل
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر مرزي منطقه طبیعی جغرافیاي =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر ایران مرزهاي طول =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر جغرافیایی منظر از ایران ملت ترکیبی الگوي =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر ترانزیتی و محوري موقعیت =0.000
  اقتصادي عوامل



  
  
  
  

  )1393پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی (سال دوم، شماره هفتم، پاییز  80          

  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر فضایی هاينابرابري =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر مرزي ساکنان تنگدستی و فقر =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر بیکاري =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر همسایه کشور دو بین اقتصادي فاصله وجود =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر مرزي مناطق نیافتگیتوسعه =0.000
  فرهنگی و اجتماعی عوامل
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر مرز سوي آن با فرهنگی و مذهبی پیوندهاي وجود =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر  ناروا هايتبعیض =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر عمومی فرهنگ =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر گراییمصرف فرهنگ افزایش =0.000
  است؛ مؤثر کاال قاچاق بر قاچاق کاالي به مرز سوي دو مردم نیاز =0.000
  سیاسی عوامل

  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر همسایگان تعدد =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر خود قلمرو در همسایه کشور حاکمیت اعمال میزان =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر همسایه کشور در بیگانه نیروهاي اشغال و حضور =0.000
  مؤثراست؛ کاال قاچاق بر همسایه کشورهاي با سیاسی روابط وضعیت =0.000
  مؤثراست. کاال قاچاق بر گمرکی و بازرگانی مقررات و قوانین =0.000

 عنوانبه که شاخصی19 که است آن بیانگر باال آزمون از آمدهدستبه نتایج
 مورد استشدهدرنظرگرفته پژوهشگر سوي از کاال قاچاق پدیده بر مؤثر هايشاخص

   باشد.می حوزه این پژوهشگران و استادان نظران،صاحب تأیید
 قرن در جهانی عرصه در تحوالت روند بایدگفت پژوهش دوم پرسش به پاسخ در
 پدیده گسترش تغییرات این ازجمله است.وجودآوردهبه را ايعمده تغییرات حاضر
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 حاضر قرن در اقتصادي روابط سطح استشدهسبب که باشدمی اقتصاد شدنجهانی
 تر متفاوت و بیشتر نیز اقتصادي عرصه بازیگران و یافتهتوسعه ايمالحظه قابل طوربه

 اقتصادي عرصه در را مختلف هايسازمان و هاگروه افراد، حضور زمینه نیز و شوند
 و شده کشورها بین روابط توسعه موجب شدنجهانی روند دیگر، سوي از آورد.فراهم

 است.یافتهافزایش بسیار اقتصادي هايجریان دربرابر سیاسی مرزهاي نفوذپذیري
 امکان که رسیده حدي به جهانی گستره در متقابل وابستگی و تنیدگیدرهم همچنین،

 به تصمیم و وجودندارد اقتصادي خودکفایی و انزوا سیاست اتخاذ براي چندانی
 شده ناممکن حتی و پرهزینه بسیاردشوار، گسترجهان اقتصادي هايشبکه از برکناربودن

 مرزي مناطق و کشورها بین سیاسی مرزهاي بر مختلف هايصورت به امر این .است
 و قانونی مبادالت قالب در چه کشورها، بین تجاري مبادالت توسعه زمینه و تأثیرگذاشته

 که استشده سبب و آوردهفراهم را کشورها، بین غیرقانونی مبادالت قالب در چه
 دستبه جدید شرایط این از استفاده براي ايمالحظه قابل حدبه کشورها بین ترددهاي

 کشورها اساس، این بر کند. پیدا افزایش شدنجهانی روند از وريبهره و برسد آمده
 خود کشور به کاال قاچاق پدیده کاهش و کنترل تکاپوي در جدید شرایط این بهباتوجه

 مرزهاي گسترده و مستقیم تأثیرات همچنین، هستند. خود مرزهاي مدیریت طریق از
 اقتصادي، اوضاع داخلی، امنیت ملی، حاکمیت ارضی، تمامیت و استقالل بر کشور هر

 آن مرزهاي ویژه اهمیت کشور آن نظامی نیروي و دیپلماسی ایدئولوژي، و فرهنگی
 اولویت و اهمیت از همواره مرزها وضعیت به توجه لحاظبدین سازد.آشکارمی را کشور

 هايگذاريسرمایه به ناچار خود مرزهاي کنترل براي هادولت و بوده برخوردار خاصی
   کنند. مدیریت را خود مرزهاي بتوانند طریق این از که باشندمی مختلف
 تعدد و طوالنی مرزهاي دارابودن با ایران اسالمی جمهوري کشور بین این در

 محور در را کشور این که ژئوپلتیکی و جغرافیایی خاص موقعیت و شرایط و همسایگان
 فاقد همسایگان مرزي، مناطق در باال بیکاري مرزي، مناطق نیافتگیتوسعه ترانزیتی،

 از جلوگیري براي مرزها مدیریت و اداره در را خاصی شرایط و... کشور اداره در توانایی
 معضل یک صورتبه را خود اخیر هايسال در قاچاق زیرا است.کردهفراهم کاال قاچاق
 کشور فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، حیات بر مختلف ابعاد داراي

 به آن مطالعه که است چندبعدي و پیچیده ايپدیده کاال قاچاق است.کردهتحمیل
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 بر تواندمی بعديیک برخورد هرگونه و نیازدارد ايرشتهبین جدي هايپژوهش
 بر آن مخرب اثرات و کاال قاچاق بتوان کهاین براي اساس، این بر بیفزاید. آن پیچیدگی

 ايریشه صورتبه و مختلف زوایاي از را پدیده این باید دادکاهش امکان تاحد را کشور
 و محصول و نیست علتیتک ايپدیده کاال قاچاق پدیده قرارداد. تحلیل و بررسی مورد
 و کاهش بنابراین، است. اجتماعی و سیاسی فرهنگی، اقتصادي، عوامل مجموعه پیامد

 در کاال قاچاق مسئله گفت توانمی طورکلیبه طلبد.می را جانبههمه ايبرنامه آن کنترل
 و کردنبرطرف ازطریق ولی ناپذیربودهاجتناب ایران اسالمی جمهوري مرزهاي طول

 مرزها دوجانبه مدیریت راهبرد ارایه همچنین و کاال قاچاق بر مؤثر هايشاخص کنترل
  است. کنترل قابل

 راهبردي پیشنهادهاي

 طول در کاال قاچاق بر مؤثر عوامل از بخش این در شدهارایه مدیریتی راهبردهاي
 عبارتنداز: راهبردها این است.شدهگرفته ایران مرزهاي

 مرزي؛ نیروهاي در مرزي منطقه طبیعی جغرافیاي شناخت ایجاد -

 کمبود جبران منظوربه کنترلی جدید تجهیزات از استفاده و کردنمکانیزه -
 مرزي؛ نیروهاي

 مرزي؛ ساکنان به مرزها مدیریت در فعال بازیگري و آفرینینقش کردنمحول -

 از کاال قاچاق ترانزیت کاهش براي المللیبین هايهمکاري سمت به حرکت -
 ایران؛ مسیر

 کشور؛ مرزي و مرکزي مناطق بین ویژهبه فضایی هاينابرابري کاهش -

 مرزي؛ ساکنان زندگی سطح باالبردن -

 مرزي؛ مناطق در بیکاري کاهش -

 مرزي؛ و مرکزي مناطق در امکانات به دسترسی در تبعیض کاهش -

 مرزها؛ بهتر مدیریت و هاهزینه کاهش منظوربه همسایه کشور با تعامل -
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  کشور. گمرکی و بازرگانی مقررات و قوانین توسعه -

 قدردانی

 با آن ارتباط و مرزي غیرمجاز ترددهاي بررسی« عنوان با تحقیقاتی طرح از حاضر مقاله
 و پژوهشی معاونت از دانندمیالزم خود بر نگارندگان لذا است.شدهاستخراج »کاال قاچاق

 دلیلبه جمهوريریاست ارز و کاال قاچاق با مبارزه مرکزي ستاد اطالعات و آمار
  آورند.عملبه قدردانی آنها مالی حمایت و هامساعدت
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