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 يدٌچک
تجدبض  ييدط لدبًًَي ٍ ًمدف رى زض التهدبز هلدي ٍ       ، ،اًؿدبىوٍ  ، هَاز هردسض  وبال ) ،ثطضؾي هجبًي ًظطي ٍ ػلوي پسيسُ لبچبق

ِ ضاّىبضّبي هٌبؾت ثدطاي ضعدغ ايدي    ئاي، ضيكِ ّب ٍ ػلت ّبي لبچبق زض وكَض، ثطضؾي پيبهسّب ٍ تْسيسّبي لبچبق ٍ اضا هٌُمِ

بهي ٍ ًمدف رى زض  هؼًل ، ثطضؾي ًمف ٍ ػولىطز ًْبزّب ٍ زؾتگبّْبي هتَلي زض هسيطيت پسيسُ لبچبق ٍ هسيطيت ًيطٍي اًتظ

   ثبقس. ٍ همبال  هي تْيِ ٍ تٌظين  چٌيي تحميمب وبّف لبچبق ٍ اهٌيت هٌبَك هطظي اظ اّساف 

زض ايي تحميك ؾؼي قسُ اؾت ثِ زٍ ؾَال )گكت ّبي هطظي ٍ ٍيؼيت التهبزيو زض ظهيٌِ پيكگيطي اظ پسيسُ لبچدبق پبؾدد   

زٌّدس ودِ ثدِ ندَض       ؾتبى هطظي گطهي اؾتبى اضزثيل تكدىيل هدي  زازُ قَز. جبهؼِ هَضز هُبلؼِ ايي تحميك ضا ؾبوٌيي قْط

هدَضز تجعيدِ ٍ تحليدل لدطاض      SSSSًفط ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًس. زض رذط ؾَاال  ثب اؾدتفبزُ اظ ًدطم اعدعاض     111تهبزعي 

ٍيدؼيت   تَاًدس  پسيدسُ لبچدبق ضا ودبّف زّدس ّو ٌديي       گطعتٌس. ًتبيج پػٍّف ًكبى زاز گكتْبي هطظي زض حس ظيدبزي هدي  

 التهبزي هٌُمِ هطظي ضاثُِ ًعزيىي ثب هيعاى ثطٍظ ايي پسيسُ  زاضز.  
 

 لبچبق، گكت ّبي هطظي، ٍيؼيت التهبزي، ضاّىبضّبي هجبضظُ ثب لبچبق  :يديکل يَب ياشٌ

 

 

 مقدمٍ :
عُ التهدبزي لبچدبق   اي تطوي اؾت ٍ زض هؼٌبي عطاض وطزى، عطاضي ٍ گطيعاى ثِ وبض ضعتِ اؾت. ٍلتي ندحجت اظ ثد   لبچبق ٍاغُ    

قَز، ثِ ًظط هيطؾس لبچبق ثِ هؼٌبي ٍاضز وطزى يب نبزض وطزى هتملجبًِ وبالي هكوَل حمَق گوطن يدب ؾدَز ثبظضگدبًي يدب      هي

ػَاضو زٍلتي يب تَزيغ پيوبى اضظي )) زض هَضز نبزضا  وو ثسٍى پطزاذت يب تَزيغ ايي حمَق هبلي زٍلدت، ذدَاُ ودبالي هعثدَض     

 و.1391پسيب، ٍيىي) ثبقس يب هجبظ هكطٌٍ يب ييطهجبظٌّگبم ٍضٍز يب ذطٍج 

ي تُجيمي لًيِ، زاللت ثط گؿتطزگي ػٌدبٍيي ٍ ٍؾدؼت هَيدَع زاضز. ٍ هجدبح ي      اهب ثطضؾي لَاًيي هتٌَع زاذلي، ٍ هُبلؼِ    

الجؿدِ  چَى تغييط هَضز ههطف وبالي تطذيم قسُ ثب هؼبعيت، تَليس ييطهجبظ ثطذي هحهدَال  وكدبٍضظي ٍ يدب تَليدس ًدَػي      

 قدَز  زاضاي ػالئن يس اؾالهي، تأؾيؽ ييطهجبظ ثطذي هؤؾؿب  پعقىي يب ضازيَلَغي ًيدع جدعق لبچدبق هحدى هحؿدَة هدي      

 و.1385احوسي، )

جطاين التهبزي اظ هْوتطيي ٍ پي يسُ تطيي جطاين ثِ قوبض هي ضًٍس. زض ايي هيبى لبچبق وبال ثِ ػٌَاى ّؿتِ اندلي جدطاين       

 ؿتطـ ًباهٌي التهبزي ، اجتوبػي ، اذاللي ٍ ... زض وكَض ايفب هي وٌس .التهبزي ًمف اؾبؾي زض گ

ػول لبچبق عطاض زازى هبلي اؾت وِ هَيَع زضرهس زٍلت ثَزُ ، يبٍضٍز يب نسٍض ودباليي اؾدت ودِ هوٌدَع ٍ يدب زض اًحهدبض           

ثب ٍاغُ ّبي التهبز ؾيبُ ، التهدبز پٌْدبى ،   زٍلت لطاض زاضز ٍ ثِ تطتيجي ييط هجبظ ٍاضز يب ذبضج قسُ ثبقس . لبچبق وبال وِ ايلت 
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التهبز ظيط ظهيٌي تؼطيف هي قَز ، زاهٌِ ٍؾيؼي اظ عؼبليتْبي التهبزي ضا چِ زض هطحلِ تَليس ٍ چِ زض هطحلِ تَظيغ ٍ تجبض  

 قبهل هي قَز . لبچبق زض قطايٍ ووجَز وبال ٍ گطاًي رى ٍ ثِ ّن ذَضزى تؼبزل ػطيِ ٍ تمبيب پسيس هي ريس . 

ًجَز ًگطـ ػويك ٍ زليك جوؼي ٍ ػسم ضٍقٌگطي ٍ ثؿتط ؾبظي وبعي ٍ ٍاعي اظ ؾَي هسيطاى جبهؼِ ثبػث قدسُ اؾدت ودِ        

ػبهِ هطزم، ذُطا  ذبًوبى ؾَظ ٍ ظيب ًْبي ذبًِ ثطاًساظ ٍ ججطاى ًبپصيط لبچبق وبال ضا ًساًٌس ٍ اظ رى ثي ذجط ثوبًٌس. ثِ گًَدِ اي  

ى چٌٌي قيَُ اي زض وؿت ٍ وبض ّؿتٌس. ٍلي چَى تَاًبيي هبلي ٍ تبة تحول ذؿدبضتْبي  وِ ػسُ و يطي اظ ّويي هطزم ذَاّب

احتوبلي رى ضا ًساضًس، ثِ ذيل ػظين لبچبل يبى وبال ًپيَؾتِ اًس، ٍاال وطاّت وبض ٍ ظيبى ثبضي رى زض ؾُح هلي ثِ ََض ولي زض 

اًظبض ػسُ اي ًبرگبُ ثِ نَض  اضظـ جلَُ گط قسُ  اشّبى ػوَم ضًگ ثبذتِ ٍ حتي زض ّوِ جب ثِ ذهَل زض هٌبَك هطظي ، زض

 اؾت ٍ ظًسگي ٍ ضعبُ ٍ اهىبًب  هبزي لبچبل يبى ٍضز ظثبى ّب ٍ ًمل هجبلؽ اؾت.

وٌس. ثب  گصاضي اًحطاف ايجبز هي زّس ٍ زض ؾطهبيِ ّبي هَلس ضا ًيع وبّف هي گصاضي ي ؾطهبيِ ؾَزرٍضي ععايٌسُ لبچبق، اًگيعُ    

ظا، زضرهس هلدي ودبّف يبعتدِ ٍ زضرهدس ؾدطاًِ ًيدع ودبّف         ّبي هَلس ٍ اقتغبل گصاضي ّب ٍ وبّف ؾطهبيِ يگصاض اًحطاف ؾطهبيِ

وبضي ٍ تَؾؼِ ًيبعتگي هؼوَل زض هٌدبَك هدطظي،    يبثس، ٍجَز عمط، ثي يبثس ٍ زضًتيجِ عمط ثيف اظ پيف زض جبهؼِ اععايف هي هي

 ضٍز. ل هْوي زض تكسيس لبچبق ثِ قوبض هيهحل هٌبؾجي ثطاي ٍضٍز يب ذطٍج وبالي لبچبق ّؿتٌس ٍ ػبه

 

 بيبن مسبلٍ:
قَز . زض ػول لبچبق، لَاًيي ٍ همدطضا    زض لغت ثِ هؼٌي ػولي اؾت وِ ثط ذالف لبًَى ثِ نَض  پٌْبًي اًجبم هي 1لبچبق    

 زض اجتودبػي  چدبلف  يده  ػٌدَاى  ثِ لبچبق وبال زض وكَض هب اهطٍظُ ػالٍُ ثط رثبض ؾَق التهبزي ٍ اهٌيتيجبضي ًمى هي قًَس. 

ثبقس ثِ ََضي وِ ضٍاج لبچبق ٍ تأثيط ؾَق رى ثدِ ػٌدَاى يده ػبهدل      هي اّويت حبئع الوللي ثيي ٍ هلي ، اي هٌُمِ ّبي حَظُ

ثبظزاضًسُ تَؾؼِ ، هَجت اذتالل زض اػوبل ٍ اجطاي ثطًبهِ ّبي التهبزي ، اجتوبػي ٍ عطٌّگي زٍلت قسُ ٍ ثبػث وبّف ضقدس  

 قَز  . س قس ٍ نسهب  ججطاى ًبپصيطي ثط پيىطُ اضظـ ّبي اذاللي ، هصّجي ٍ لَهي زض اجتوبع هيٍ ضوَز التهبزي ذَاّ

ّدبي تحدطين    ػلل لبچبق وبال، ٍجَز تمبيبي لبثل تَجِ ثطاي وبالي لبچدبق ًبقدي اظ ووجدَز ٍ هحدسٍزيت     ييىي اظ هْوتطي    

گيدطز. ٍجدَز تمبيدب ثدطاي      ظاض تحت تأثيط تحطين، قدىل هدي  اؾت. زض ٍالغ قطٍع پسيسُ لبچبق اظ ٍجَز تمبيب ثطاي وبالّب زض ثب

وبالّبي لبچبق ػالٍُ ثط هؿبيل زيگط )ًظيط: ليوت ، تمبيبي هَجَز ثطاي وبالي ون يدبة، ظيجدبيي ٍ ًدَرٍضي زض َدطر ٍ ضًدگ      

الگدَي ههدطف ٍ   وبالّب، ويفيت ثبالي وبالّب، ٍ تجليغب  گؿتطزُ ذبضجي اظ َطيك ٍؾبيل پيكطعتِ اضتجبَيو ثدِ زليدل: تغييدط    

نحيح زض جبهؼِ، وبّف لسض  التهبزي زٍلت ٍ ضلبثت زض ظهبى تحطين اؾت. اگط ثدِ زؾدت رٍضزى وبالّدبي هدَضز تمبيدب ثدب       

يبثس ثلىِ ثؿتط هٌبؾجي ثطاي لبچدبق ودبالي    ضٍ قًَس ًِ تٌْب تمبيب ثطاي رى وبال وبّف ًوي ّبيي ضٍثِ ّب يب هحسٍزيت هوٌَػيت

ريس. تجليغب  وبالّبي ذبضجي ثيكتط اظ اثعاضّب ٍ ػَاهدل هْدن    ظ ؾَي زٍلت تحت تحطين، عطاّن هيتحطين قسُ يب هحسٍز قسُ ا

ّبي ثبزرٍضزُ اؾت زض چٌيي قطايُي حتي تَليس وٌٌسُ زاذلي اگط وبالي هطيَثي ّن تَليدس وٌدس،    ضؾيسى لبچبل يبى ثِ ثطٍ 

ذبَط اػتوبزي وِ ثِ ويفيت وبالّبي ذبضجي زاضًس، عىدط   ثِ زّس رى ضا ثب هبضن ذبضجي ثِ ثبظاض ػطيِ وٌس. هطزم ًيع تطجيح هي

تدط اظ وبالّدبي    وٌٌس وِ چَى ذطيس وبالّبي ذبضجي هصهَم اؾت، پؽ رى ضا ًرطًس. ثِ ٍيػُ اگدط اظ ًظدط ليودت ًيدع اضظاى     ًوي

 .و1388رشضي، ) هكبثِ زاذلي ثبقس

زاذلدي ، تؼُيلدي    ههدطف وٌٌدسگبى اظ تَليدسا    ًتبيج هُبلؼب  ًكبى هي زّس ودِ لبچدبق ودبال ؾدجت ودبّف اؾدتمجبل           

وبضذبًجب  ، ثيىبضي ًيطٍّبي اًؿبًي زاذلي ٍ زض ًْبيت ًباهٌي ٍ ًبضيبيتي اجتوبػي ذَاّس قس . اظ زيگط رثبض رى هدي تدَاى ثدِ    

تودبػي زض  ضوَز ثبظاض زاذلي ٍ ٍضٍز وبالّبي ييطعطٌّگي اقبضُ وطز وِ ايي ذَز تْسيسي ثطاي اهٌيت التهبزي ، عطٌّگدي ٍ اج 

 قَز .   اععايف تَضم زض زاذل وكَض هي قَز  . ًظط گطعتِ هي

                                            
1 - Smuggling 
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لبچبق وبال يوي ذسقِ زاض وطزى اّساف حوبيتي زٍلت هَجت اظ ثيي ضعتي رثدبض ؾيبؾدتْبي تؼطعدِ اي ٍ ييدط تؼطعدِ اي           

ض ندٌبيغ ، ودبّف   زٍلت هي قَز . يوي رًىِ ػسم پطزاذت حمَق زٍلت اظ ؾَي لبچبل يبى هَجت وبّف ؾدطهبيِ گدصاضي ز  

حجن عؼبليت ّبي تَليسي زض زاذل وكَض ٍ زض ًتيجِ وبّف اقتغبل هي قَز ٍ ثب تَجِ ثِ رًىِ نٌبيغ تَليس زاذلي هججَضًدس  

 ظيط ظطعيت ذَز عؼبليت وٌٌس ، زض ًتيجِ ليوت توبم قسُ تَليسا  ثبال ضعتِ هٌجط ثِ اععايف تَضم زض زاذل وكَض هدي قدَز .  

قبهل زٍ ثرف اؾت يىي لبچبق وبالّبي هوٌَع ، يؼٌي وبالّبيي وِ نبزضا  ٍ ٍاضزا  رًْب هوٌَػيدت   ثِ ََض ولي لبچبق وبال

قطػي ٍ لبًًَي زاضًس ًظيط هَاز هرسض ، اؾلحِ ٍ هكطٍثب  الىلي ٍ زيگطي لبچبق وبالّبي هجبظ ٍ هجدبظ هكدطٌٍ ، ودِ هٌظدَض     

ي اهىبى پصيط اهب ثسليل ضػبيدت ًىدطزى يدَاثٍ لدبًًَي ، لبچدبق      وبالّبيي اؾت وِ نبزضا  ٍ ٍاضزا  رًْب ثب ضػبيت يَاثٍ لبًًَ

 و.1382)يفَض ًيب، تلمي هي قًَس 

 

 اَميت ي ضريرت مسئلٍ:
زض هَضز اّويت هؿئلِ هي تَاى ايٌگًَِ ثيبى ًوَز وِ لبچبق وبال ثِ ّوطاُ ذَز اًَاع ثي قوبضي اظ جطاين ضا ثِ ّوطاُ هدي رٍضز  

وٌس  وِ ػجدبض  اؾدت عمدط ٍ تجؼديى ثديي هٌدبَك        ِ ًوَز وِ لبچبق زض يه ثؿتطّبيي ضقس هيالجتِ ثبيس ثِ ايي ًىتِ ًيع تَج

هطوعي ٍ حبقيِ اي يه هٌُمِ ٍ يه وكَض چَى لبچبق يه ضيؿه هحؿَة هي گطزز. لبچبق ثب ذَز ٌّجبضقىٌي ّبيي ضا ثِ 

يٌي ٍ هلي ضا ًيع ّسف لطاض هي زّدس  ّوطاُ زاضز وِ ظازُ ؾيبؾتْبي يلٍ هحؿَة هي گطزز ايي ٌّجبض قىٌي گبُ ٌّجبضّبي ز

وِ زض ايٌجب ثطاي اهٌيت هلي تْسيس تلمي هي گطزز. ثِ ػٌَاى ه بل هؿدسٍز ًودَزى هدطظ رشضثبيجدبى يطثدي لبچدبق ضا اظ جولدِ        

لبچبق هكطٍثب  الىلي ضا وبّف زازُ اؾت وِ ًكبى زٌّسُ  تبثيط اهىبًدب  ٍ تجْيدعا  زض ًمدف اّدطم ّدبي ثبظزاضًدسُ اؾدت.        

ثب لبچبل يبى ّوِ ؾبلِ ذؿبضا  هبزي ٍ هؼٌَي ظيبزي ضا ثِ ّوطاُ زاضز وِ لعٍم تَجِ ثِ ايدي هَيدَع ضا رقدىبض هدي     زضگيطي 

قطايٍ حبون ثط هحيٍ التهبزي ٍ ًيع قطايٍ ؾيبؾي ، اجتوبػي ، عطٌّگي ٍ جغطاعيبيي ، ٍيػگي ًْبزّدب ٍ هحدسٍزيتْبي    ؾبظز.

ن گيطي رحبز جبهؼِ ضا ، زض اًتربة عؼبليت التهبزي ييدط لدبًًَي لبچدبق    ضؾوي هَجَز ، هجوَػِ ػَاهلي اؾت وِ ثؿتط تهوي

 وبال ، قىل هي زّس .

پسيسُ لبچبق وبال زض وكَض هب ، ػالٍُ ثط رثبض ؾَق التهبزي ثِ ػٌَاى يه چبلف التهبزي ٍ اجتوبػي حبئع اّويت اؾت . اهطٍظُ 

تجبض  رظاز اؾت ّعيٌِ ّبي ظيبزي ًيع ثط ثسًِ التهدبزي وكدَض    ايي پسيسُ ػالٍُ ثط ايٌىِ ثِ ػٌَاى يه تْسيس جسي ثط ؾط ضاُ

تحويل هي وٌس . لبچبق وبال اظ يه ؾَ زضرهسّبي گوطوي ٍ هبليبتي زٍلت ضا وبّف هدي زّدس ٍ اظ َطعدي ؾدجت ذدطٍج ثدي       

ؾدبلن تودبهي   قدَز. زض التهدبز    حبنل اضظ ، عطاض گؿتطزُ ؾطهبيِ ، اععايف ثيىبضي ، وبّف تَليدسا  ندٌؼتي زاذلدي ٍ ... هدي    

عؼبليتْبي التهبزي ثجت ٍ يجٍ هي قَز اهب زؾتِ اي اظ عؼبالى التهبزي هبيل ثِ چٌيي اهطي ًيؿدتٌس ٍ لدصا هَججدب  قدىل     

گيطي التهبز ظيط ظهيٌي يب التهبز ؾيبُ ضا ثِ ٍجَز هي رٍضًس اظ هْن تطيي ههبزيك التهبز ظيط ظهيٌي ّوبًب پسيسُ لبجبق وبال ٍ 

ػب  التهبزي وكَض ضا هرتل هي وٌس ٍ تهوين گيطي التهبزي ضا ثب هكىل هَاجِ وطزُ ٍ ؾيبؾدتگصاضي  اضظ اؾت وِ ًظبم اَال

 و.1377،ثبلطي گطهبضٍزي)ّب وبضايي ذَز ضا اظ زؾت هي زٌّس 

تطيي ػلل ثبال ثَزى هيعاى لبچبق زض وكَض هب ػجبضتٌس اظ: ٍجَز تمبيب ثطاي ثطذي اظ وبالّدبي زاذلدي ٍ اضجحيدت وبالّدبي      هْن

هكبثِ ذبضجي ثطاي هتمبيي؛ ثبال ثَزى ليوت توبم قسُ ثطذي اظ وبالّبي زاذلي ٍ ػسم اهىدبى ضلبثدت رى ثدب وبالّدبي هكدبثِ      

ذبضجي ثِ لحبِ ليوت؛ ٍجَز زاهپيٌگ زض ثطذي هَاضز ٍ ػسم ثطذَضز هٌبؾت ثب رى؛ ٍجَز عطٌّگ اؾتفبزُ اظ وبالّبي ذدبضجي  

 .و1383ّوسهي ذُجِ ؾطا،) ٌبَك هطظي ٍ زض ًْبيت، ؾَزجَيي ثطذي اظ اعطاززض وكَض، حبوويت عمط ٍ ثيىبضي زض ثطذي ه

حوبيت گوطوي اظ تَليسا  زاذلي زض لبلت تؼييي حمَق ٍضٍزي َي ؾبليبى اذيط ثب اّساف ٍ تَجْب  هرتلفدي ندَض  گطعتدِ    

اي زٍلت، حوبيدت اظ تَليدس ٍ   تَاى وؿت زضرهس ثط تطيي اّساف قٌبذتِ قسُ ثطاي تؼييي حمَق ٍضٍزي وبالّب ضا هي اؾت. ػوسُ

اقتغبل زض ثبظاض زاذلي، حوبيت اظ نٌبيغ ًَظاز، عطاّن ؾبذتي ظهيٌِ هٌبؾت ثطاي جبيگعيٌي ٍاضزا  ثب تَليس زاذلي، پيكدگيطي  

 .و1387ًرؼي، ) اظ لبچبق وبال ٍ ... ثطقوطز
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لدي اؾدت. اظ يده ؾدَ ودِ تدَام ثدب عدطاض اظ         لبچبق وبال ثِ زليل هبّيت پٌْبى ذَز زاضاي رثبض ٍ پيبهسّبي هرتلفي ثط التهبز ه

پطزاذت حمَق زٍلتي زض ثرف ثبظضگبًي ذبضجي اؾت، هَجت هحطٍهيت زٍلت اظ زضرهسّبي لبًًَي ذَز ذَاّدس قدس. ثدط ايدي     

 اؾبؼ هي تَاى گفت وِ گؿتطـ عؼبليتْبي ييط لبًًَي لبچبق، وبّف زضرهسّبي ػوَهي ضا زض پي زاضز.  

 

 :مريري بر مطبلعبت اوجبم شدٌ
هبّيت پٌْبى لبچبق ّط گًَِ اَالع اظ رى ضا ثطاي ؾيبؾتگصاضاى ٍ هحممبى ثب اّويت ًوَزُ اؾدت، زض ايدي ضاؾدتب تحميمدبتي زض     

 ذبضج ٍ زاذل وكَض زض زٍ هحَض ثطضؾي ػلل ٍ ثطرٍضز حجن لبچبق اًجبم قسُ اؾت.

ٍ پدؽ اظ رى هدَضز تَجدِ     1961بق َي ؾدبلْبي  ثِ هَاظا  ضقس هُبلؼب  تجطثي زض ظهيٌِ تجبض  ييط لبًًَي ، پسيسُ لبچ     

هُطر قس. ًتدبيج   2ٍ ّبًؿي 1ًظطيِ پطزاظاى تجبض  ثيي الولل لطاض گطعت. اٍليي زيسگبُ ًظطي زض ظهيٌِ لبچبق تَؾٍ ثبگَاتي

َز . قد  تحميمب  ايي زٍ ًكبى هي زّس وِ زض حبلت ػسم ّوعهبًي لبچبق ٍ تجبض  لبًًَي، لبچبق وبال ثِ وبّف ضعبُ هٌجط هدي 

الجتِ تحت قطايٍ ذبني اهىبى اععايف ضعبُ ًيع ٍجَز زاضز. ايي زضحبلي اؾت ودِ ثدِ ٌّگدبم ٍلدَع تَاهدبى تجدبض  لدبًًَي ٍ        

زض همبلِ زيگطي زض لبلت يه هدسل ضيبيدي    3لبچبق، لبچبق وبال لعٍهب ضعبُ اجتوبػي ضا وبّف هي زّس. ثبگَاتي ٍ ؾطيٌيَاؾبى

تَاًدس  ضعدبُ ضا    هحسٍز قسى تجبض  لبًًَي ٍ ٍجَز لبچبق تحت قدطايٍ ضلدبثتي، لبچدبق هدي     ثب تبويس ثط ايي ًىتِ وِ ثِ ٌّگبم

 و.1973وبّف زّس، ًتبيج ثبگَاتي ٍ ّبًؿي ضا هَضز تبييس لطاض زاًٌس )ثبگَاتي، 

ق ثدب حجدن   زض يه تحليل تجطثي ضاثُِ هيبى اًگيعُ ثطاي لبچب 4ثط پبيِ ضٍـ ثطضؾي ٍ ًتبيج ثسؾت رهسُ تَؾٍ ثبگَاتي، زًٍبلس

رى ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازُ اؾت. ٍي حبقيِ ؾَز اضظ زض ثبظاض ؾيبُ ضا ثِ ػٌَاى ػبهل هَثط ثط اذتالف زازُ ّدبي تجدبضي يؼٌدي    

وٌس  وِ تٌْب زض تؼساز ووي اظ وكَضّبي هَضز ثطضؾي ضاثُِ هؼٌب زاضي ثديي زٍ هتغيدط ٍجدَز     لبچبق هؼطعي وطزُ ٍ تهطيح هي

وٌدس ، ثبقدين )ثدبگَاتي،     يس زض جؿتجَي ػبهل هْوتطي وِ اذتالف تجبضي هيبى وكَضّب ضا تَجيِ هدي زاضز وِ ثط ايي اؾبؼ ثب

 و.1974

ثب تؼسيل عطييب  هسل ثبگَاتي ٍ ّبًؿي، رثبض ضعبّي لبچبق ضا زض تحليل جساگبًِ اي هدَضز ثطضؾدي لدطاض زاز. ٍي ًتدبيج      5قيد

اؾت وِ زض حبلت ّوعهبًي تجبض  لبًًَي ٍ لبچدبق ثدب عدطو ايٌىدِ      ثسؾت رهسُ تَؾٍ ثبگَاتي ٍ ّبًؿي ضا ًمس وطزُ ٍ هؼتمس

لبچبق ػالٍُ ثط ّعيٌِ ّبي ذُط يجٍ ٍ ههبزضُ وبالّبي لبچبق اظ ّوبى ػَاهل تَليسي وِ زض عؼبليتْبي لبًًَي هَضز اؾدتفبزُ  

زض هسل ًبثطاثطي ليودت   6َي پيتلطاض هي گيطًس، اؾتفبزُ وٌٌس، ضعبُ اععايف يب وبّف هي يبثس. زض ؾبلْبي ثؼس تالقْبيي اظ ؾ

ًكبى زاز وِ زض حبلت ّوعهبًي تجبض  لبًًَي ٍ لبچبق، ثٌگبّْب ظهبًي هجبزض  ثِ لبچبق وبال هي ًوبيٌس وِ قطٌ لدطاض گدطعتي   

 ثٌگبّْب زض ًمُِ تؼبزلي ثلٌس هس ، تفبٍ  ليوت زاذلي لبچبق ٍ ليوت قبهل تؼطعِ اؾت.

ضاثُِ هيبى ؾبذتبض ثبظاض ٍ هىبًيؿن اجطايي ثب عطاض تؼطعدِ   8ٍ جٌؿي 7همبلِ پيت، ؾَضثي ثط اؾبؼ پسيسُ ًبثطاثطي ليوت زض     

اي ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس. يبعتِ ّبي ايي هحممبى ًكبى هي زّس وِ لبچبق ضعدبُ ضا اعدعايف هدي زّدس، هيدعاى ضعدبُ ثُدَض        

 طايي هجبضظُ ثب عطاض تؼطعِ اي ضاثُِ زاضز.هؿتمين ثب زضجِ ضلبثتي ثَزى ثبظاض ٍ ثَُض ييط هؿتمين ثب هىبًيعم اج

 

 

                                            
1 - Bhagwati 
2 - Hansen 
3 - Serinivansan 
4 - Donald 
5 - Sheikh 
6 - Pit 
7 - Thursby 
8 - Jensen 
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 مببوي وظري قبچبق کبال ي ارز:
ثطاي ثحث پيطاهَى ػلل پيسايف ٍ گؿتطـ لبچبق ثِ ػٌَاى يه عؼبليت التهبزي ييط لبًًَي ٍ پبيدِ ضيدعي ٍ چدبضچَة ًظدطي     

زي زاضز. اظ زيس التهدبز زاًدبى ًْدبزگطا،    ثطاي ثطضؾي هَيَع ، ضٍيىطز ًْبز گطا ثِ التهبز ، ثب تَجِ ثِ ذهَنيب  رى تٌبؾت ظيب

ػولىطز هتفبٍ  التهبزّب زض ََل ظهبى اؾبؾب هتبثط اظ تغييدط ٍ تحدَل ًْبزّبؾدت. زض ايدي ًگدطـ ، ًْبزّدب قدبهل ّدط گًَدِ          

وٌس . ًْبزّب هي تَاًٌس ضؾوي ثبقٌس؛ هبًٌس لدَاًيي ٍ   هحسٍزيتي اؾت وِ ثكط ثطاي قىل زّي ضٍاثٍ هتمبثلف ٍيغ وطزُ ٍ هي

همطضا  جبضي ٍ يب ييط ضؾوي ثبقٌس، ه ل رزاة ٍ ضؾَم. ثط هجٌبي ايي ضٍيىطز، رهيعُ اي اظ ٌّجبضّبي ييدط ضؾدوي ، لدَاًيي ٍ    

 قَز . وٌس  ٍ ثِ ػولىطز التهبزي هٌجط هي ٍيػگيْبي اجطايي رًْبؾت وِ هجوَػِ اًتربثْبي عطاضٍي اعطاز ضا هكرم هي

م ضػبيت لَاػس ثبظي ضؾوي )هحسٍزيت ّبو زض عؼبليتْدبي تجدبض  ذدبضجي تؼطيدف     ثط اؾبؼ ًظطيِ عَق، لبچبق ضا هي تَاى ػس

 ًوَز. زض چٌيي چبضچَثي، ػلل ػوسُ ايجبز ٍ گؿتطـ لبچبق وبال زض ايطاى ثِ نَض  ظيط لبثل َجمِ ثٌسي اؾت.

 ًْبزّب يب هحسٍزيت ّبي ضؾوي ) لَاًيي ٍ همطضا  جبضي ٍ چگًَگي اجطاي رًْبو

 اي ٍ...و. زي ) ًظيط قطايٍ والى التهبزي، تَظيغ زضرهس، اقتغبل ٍ ثيىبضي، ًبثطاثطي ّبي هٌُمٍِيػگيْبي هحيٍ التهب

ؾبيط ػَاهل هحيُي قبهل حيُِ ّبي عطٌّگي، اجتوبػي، ؾيبؾي ٍ جغطاعيبيي  ) ًظيط احتطام ثدِ لدبًَى، ًبٌّجدبض يدب ٌّجدبض      

ّبي ضؾوي يب ييط ضؾوي، پصيطـ اجتوبػي زٍلت، ٍجَز  تلمي وطزى اقتغبل زض عؼبليت ّبي ييط لبًًَي ، ؾبظگبضي هحسٍزيت

 ؾيبؾي وكَضو. –زٍلت تَاًوٌس، هَلؼيت جغطاعيبيي 

زض ٍالغ ايي هجوَػِ ػَاهل ، ثؿتط تهوين گيطي اعطاز ٍ ثٌگبُ ّب زض اًتربة عؼبليت زض حيُِ ّبي هرتلف اؾدت ٍ رًْدب ضا ثدِ    

وٌس ؛ وِ عؼبليت ثٌگبّْب يب اعطاز زض ذدبضج اظ چدبضچَة    ّسايت هي ؾوت عؼبليت زض چبضچَة ًظن لبًًَي ضؾوي يب ذبضج اظ رى

 و.1384قَز  )هَهٌي، ضؾوي ٍ هحسٍزيت ّبي لبًًَي ، لبچبق تلمي هي

 

 بيکبري ي اثر آن بر کبالي قبچبق: 
ضيدعي   ثطًبهِ اقتغبل يىي اظ هؿبئلي اؾت وِ اهطٍظُ شّي ثيكتط جَاهغ ضا ثِ ذَز هكغَل زاقتِ اؾت ٍ يىي اظ پبضاهتطّبي هْن

گًَِ وِ اقتغبل عَايس عطاٍاًي ثطاي التهبز يه وكَض ثِ ّودطاُ زاضز، ثيىدبضي ًيدع يدطضّبي      قَز. ّوبى زض التهبز هحؿَة هي

قَز، ٍلدي چدَى    ًوبيس. ّطچٌس ثيىبضي يه هؼًل اجتوبػي هحؿَة هي ّبي التهبزي ٍ اجتوبػي ايجبز هي عطاٍاًي ضا زض ثرف

ثبقس، زض ظهدطُ ػَاهدل التهدبزي ودِ هَجدت گؿدتطـ لبچدبق         زي ثَزُ ٍ ثوطُ التهبز ًبؾبلن هيهؼلَل ثؼًي اظ هؿبئل التهب

اي ضا ثدطاي ثيىدبضي ثدبظ     ظا، عهل تبظُ قٌبؾبى زض ثطضؾي ػلل ٍ ػَاهل جطم گيطز. اهطٍظُ او ط جطم قَز، هَضز هُبلؼِ لطاض هي هي

ِ ضٍ زض او ط وكَضّبي پيكطعتِ جْت وٌتطل ثي  اًس ٍ اظ ّويي وطزُ ّدبي ثؼدسي، ثيودِ ثيىدبضي ضا هؼودَل       ضيدعي  ىبضي ٍ ثطًبهد

اي تٌجدل ثدبض ثيدبٍضز.     زّس ثب ثطلطاضي ثيوِ ثيىبضي ػوالً ػدسُ  اًس. زض ٍيؼيت اقتغبل وبهل، ّيچ زٍلتي ثِ ذَز اجبظُ ًوي ًوَزُ

جْبى ؾَم ًتَاًؿتِ اؾدت   اي ضا ثيىبض وطزُ ٍ هسضًيتِ ًجَزى هسيطيت، ذهَنبً زض وكَضّبي ٍلي اهطٍظُ وِ عٌبٍضي هسضى، ػسُ

هبًغ ايي ثيىبضي قَز هَيَع پطزاذت ثيوِ ثيىبضي ثِ نَض  جسّي هَضز ثحث لطاض گطعتِ اؾت تدب ثدسيي ٍؾديلِ اظ هردبَطا      

گيطز. ثيىبضي ثِ ػٌَاى يه هؼلَل،  تط زض هَلؼيت اضتىبة جطم لطاض هي عطاٍاى اعطاز ثيىبض زض جبهؼِ وبؾتِ قَز. عطز ثيىبض ضاحت

ّبي هتؼسزي ضا زض پدي   گيطز. ٍلي ثسٍى قه ثيىبضي ثِ ػٌَاى يه ػبهل اثطگصاض، رثبض ؾَق ٍ رؾيت هرتلفي ًكأ  هي اظ ػَاهل

زاضز وِ گطايف ثِ لبچبق وبال يىي اظ رًْب اؾت. ثيىبضي زض هٌبَك هطظي، ػسُ ثيكتطي ضا جدصة لبچدبق ًودَزُ اؾدت. هٌدبَك      

ػَاهل هرتلف، ًطخ ثيىبضي ثباليي زاضًدس ٍ جدعق هٌدبَك هحدطٍم وكدَض       هطظي وكَض، ثِ ٍيػُ هٌبَك هطظي جٌَة، تحت تأثيط

قًَس. ًجَز هكبيل هَلس زض هٌبَك هطظي هَجت قسُ اؾت وِ جَاًبى ثطاي وؿت زضرهس، ثِ ػَاهل ٍ اجيطقسگبى،  هحؿَة هي

 .و1386قجيؼي گيؿَض، ) ّبي لبچبق وبال تجسيل قًَس، ظيطا ذَز ؾطهبيِ وبعي ثطاي وبض ًساضًس قجىِ
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 اوًاع قبچبق:
 اًَاع لبچبق ضا ثب تَجِ ثِ اقىبل رى هي تَاى ثِ اًَاع ظيط هؼطعي وطز:

لبچبق اظ 

ًظددددددط 

 هجبزي

 لبچبق ثِ ذبضج اظ وكَض

 لبچبق ثِ زاذل وكَض

لبچبق اظ 

ًظددددددط 

 ضٍـ

 ؾٌتي يب ػلٌي ثب اؾتفبزُ اظ هطظّبي ذبضج اظ وٌتطل زٍلت

 ٍ جؼل اؾٌبز ٍ ييطُ اظ َطيك گوطوب  وكَضهسضى يب پٌْبى ثب اؾتفبزُ اظ ّوىبضي هؿئَليي 

لبچبق اظ 

هٌظددددط  

 لبًًَي

 لبچبق اقيبيي وِ ٍاضزا  ٍ نبزضا  يب ّط گًَِ هؼبهلِ ي رى ثىلي هوٌَع اؾت.

 لبچبق اقيبيي وِ ٍاضزا  ٍ نبزضا  يب تَظيغ رى زض اًحهبض زٍلت اؾت

 ثب هجَظ ذبل زٍلت اهىبى پصيط اؾت لبچبق اقيبيي وِ ٍاضزا  ٍ نبزضا  يب هؼبهال  ٍ تَظيغ يب ػطيِ رى

لبچبق اقيبيي وِ ٍاضزا  ٍ نبزضا  يب هؼبهال  ضاجغ ثِ رى ثب پطزاذت حمَق ٍ ػَاضو زٍلتي ٍ اظ هجبضي لدبًًَي  
 هجبظ اؾت

 

سيْب اگط چِ اًَاع لبچبق ضا قبيس ثتَاى زض چبضچَة جسٍل ثبال هؼطعي وطز ٍلي زض حبل حبيط لبچبق عطاتط اظ ايي تمؿين ثٌد      

ٍ ثِ نَض  وبهال يس اًؿبًي ه ل لبچبق اًؿبى ٍ ظًبى ٍ زذتطاى ٍ وَزوبى ٍ يب لبچبق اَالػب  ٍ ؾبيط هَاضز ضا ًيع ثبيدس ثدِ رى   

 و.1387ايبعِ وطز )هحؿٌي، 
 

 راٌ کبرَبي مببرزٌ بب قبچبق کبال ي ارز:

 قَز  وِ ػجبض  اًس اظ: س هس  تمؿين هيضاُ وبضّبي هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ ثِ زٍ زؾتِ وَتبُ هس  ٍ ثلٌ      

  الف: ضاُ وبضّبي وَتبُ هس :

 ثطذَضز لبَؼبًِ ثب هجطهيي -

 اَويٌبى زاى ثِ تَليس وٌٌسگبى زض ذهَل ايجبز ايجبز عًبي ؾبلن التهبزي ثب ت جيت لَاًيي ٍ همطضا  -

هبى ثبظضؾدي ودل وكدَض، زيدَاى     قٌبؾبيي زضؾت رؾيت ّبي هَجَز زض ثرف گطزـ هبلي ٍ التهدبزي وكدَض تَؾدٍ ؾدبظ     -

 هحبؾجب  ٍ ٍظاض  اَالػب 

 ثطذَضز يىؿبى ثب اعطاز هترلف زض ّط ؾوت ٍ قغلي -

 تمَيت ًظبض  گوطوي ثط ٍضٍز وبال اظ هٌبَك رظاز تجبضي -

 تط ثط هطظّبي ٍضٍزي اجٌبؼ ٍ وبالّبي لبچبق ًظبض  لَي -

 گكبيف اػتجبض ثب زضنس ووتطي اظ اضظـ ٍاضزا  -

 

 بضّبي ثلٌس هس :ة: ضاُ و

 ايجبز يه ؾيؿتن ًظبضتي ذَزوبض -

 ثطلطاضي اضتجبٌ ًعزيه تط ثب ّوؿبيگبى ٍ ايجبز ؾيؿتن يىؿبى زض هجبضظُ ثب لبچبق وبال -

 حوبيت ٍ اضتمبي ويفي تَليسا  زاذلي -

 تغييط ؾيؿتن تَظيغ وبال اظ هجساق ٍضٍز وبال -

 زضؾت ٍ ؾَق اؾتفبزُ اظ رًْبقفبف ؾبظي همطضا  ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ تفؿيط ًب -

 ضعغ اًحهبضا  تَليس ٍ تجبض  -
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 اؾتفبُ اظ ضٍقْبي تجليغي هٌبؾت زض جْت ّسايت اعىبض ػوَهي -

 تمَيت لبًَى گطايي زض اهط هجبضظُ ثب لبچب وبال -

 تمَيت هجبًي هصّجي هطزم ) ثْطُ ثطزاضي اظ اضاي ػلوب زض جْت هجبضظُ ثب لبچبق وبال -

 

 اَداف:
 ضاثُِ گكت ّبي هطظي ثط پيكگيطي اظ ٍضٍز لبچبق وبال زض ًَاض هطظي گطهي ثطؾي  -1

 ثطضؾي ضاثُِ هيبى ٍيؼيت التهبزي هطزم هٌُمِ ثط لبچبق وبال اظ هٌُمِ هطظي گطهي  -2

 ثطضؾي لبچبق وبال ٍ ترلفب  گوطوي ٍ اضائِ ضاّىبض ٍ پيكٌْبزا  -3

 

 سًاالت ايليٍ تحقيق :
 هيعاى پيكگيطي اظ ٍضٍز لبچبق وبال هؤثط اؾت؟ريب گكت ّبي هطظي ثط  -1  

 د ريب ٍيؼيت التهبزي هطظّب ثط هيعاى اععايف اًگيعـ لبچبق وبال زض ًَاض هطظي هؤثط ثَزُ اؾت؟ 2  

 

 تجسيٍ ي تحليل ي وتبيج:
 ريب گكت ّبي هطظي ثط هيعاى پيكگيطي اظ ٍضٍز لبچبق وبال هؤثط اؾت؟ -1  

 كتي  ٍ لبچبق وبال زض ٌّگ هطظي قْطؾتبى گطهيو ضاثُِ ػَاهل گ1جسٍل ًٍوَزاض 
 قبذم

 هميبؼ

 

 عطاٍاًي

 

 زضنس

 

 عطاٍاًي تجوؼي

 21،2 21،8 21 ذيلي ظيبز

 62،6 41،6 41 ظيبز

 87،9 24،8 25 هتَؾٍ

 96،1 7،9 8 ون

 111،1 4،1 4 ذيلي ون
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يٌِ ظيبز ضا ثطاي ػَاهل گكدتي  ٍ ضاثُدِ رى ثدب    ثب تَجِ ثِ جسٍل ٍ ًوَزاض هالحظِ هي گطزز وِ او طيت پبؾد زٌّسگبى گع     

لبچبق وبالزض ٌّگ هطظي قْطؾتبى گطهي اًتربة ًوَزُ اًس.ثٌبثطايي ٍجَز ػَاهل گكتي ضا زض وبّف هيعاى لبچبق ودبال هدَثط   

 زاًٌس. هي
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 د ريب ٍيؼيت التهبزي هطظّب ثط هيعاى اععايف اًگيعـ لبچبق وبال زض ًَاض هطظي هؤثط ثَزُ اؾت؟ 2  

 

 و ضاثُِ ٍيؼيت التهبزي ثب لبچبق وبال زض ٌّگ هطظي قْطؾتبى گطهي 2جسٍل ٍ ًوَزاض
 قبذم

 هميبؼ

 

 عطاٍاًي

 

 زضنس

 

 عطاٍاًي تجوؼي

 37،0 36،6 37 ذيلي ظيبز

 88،0 50،5 51 ظيبز

 96،0 7،9 8 هتَؾٍ

 100،0 4،0 4 ون

 1 0 ذيلي ون
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ٍ ضاثُِ  وِ او طيت پبؾد زٌّسگبى گعيٌِ ّبي ظيبز ضا ثطاي ٍيؼيت التهبزي ثب تَجِ ثِ جسٍل ٍ ًوَزاض هالحظِ هي گطزز     

اًتربة ًوَزُ اًس.ثٌبثطايي ثيي ٍيؼيت التهبزي هٌُمِ هطظي ٍ هيعاى لبچدبق  زض ٌّگ هطظي قْطؾتبى گطهي  رى ثب لبچبق وبال

 وبال ضاثُِ هؼٌي زاضي ٍجَز زاضز.

 

 وتيجٍ گيري:
ثبقس. لبچبق اثؼبز قَم التهبزي ، اجتوبػي ٍ اهٌيتي عطاٍاًدي زاضز ٍ   ُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ هييىي اظ ػَاهل جْبز التهبزي هجبضظ

وٌدس ٍ رى ضا ثدِ چدبلف ٍ تْسيدس      رثبض ؾَق التهبزي ايي پسيسُ ثؿيبض ثب اّويت اؾت ٍ ّعيٌِ ّبيي ضا ثِ التهبز هلدي ٍاضز هدي  

وٌتطل ايي پسيسُ ٍ هجبظاتْبي ؾٌگيٌي ثدطاي هترلفدبًي ودِ     وكبًس. زض توبهي وكَضّب لَاًيي ٍ همطضا  ذبني ثطاي جسي هي

هجبزض  ثِ اهط لبچبق هي وٌٌس زض ًظط گطعتِ قسُ زض حبلي وِ لَاًيي هب ًبلم اؾت. لبچبق وبال ػَاضو ظيبًجبض ٍ هبًسگبضي زض 

زاذلي ٍ اقدتغبل ظايدي    ثرف ّبي هرتلف يه جبهؼِ ثِ جب هي گصاضز. ؾري رذط ايٌىِ التساض اجطايي ٍ اضتمبي ويفي تَليسا 

زض ثرف التهبز، عطٌّگ ؾبظي ٍ اَالع ضؾبًي ٍ زعبع اظ حمَق ههطف وٌٌسُ زض همبثل تَليس وٌٌسگبى زاذلي ٍ ايفدبي حمدَق   

هطظًكيٌبى زض ثرف اجتوبػي، التهبزي ٍ ؾيبؾي، جلت ّوىبضي وكَضّبي ّوؿبيِ زض وٌتطل هطظّب ٍ تٌف ظزايي زض ثردف  

تَاًدس   ى تجؼيى ثط زضرهسّب ثب ايوبى ٍ احتطام ثِ هبلىيت ذهَني اعطاز زض ثردف عطٌّگدي، هدي   ؾيبؾي ٍ ًظبض  نحيح ٍ ثسٍ

 ثرف اػظن هكىال  هطثٌَ ثِ پسيسُ لبچبق ضا ثطَطف وٌس.

زض ايي تحميك زٍ هَضز اظ ػَاهل هَثط ثط پسيسُ لبچبق هَضز ثطضؾي لطاض گطعت. ًتبيج ؾَاال  ًكبى زازًس ودِ ٍجدَز گكدتْبي    

ًس  زض حس ظيبزي اظ لبچبق ٍ رثبض ؾَق رى جلَگيطي وٌس. ّو ٌيي ٍيؼيت التهبزي يه هٌُمِ ًمدف ثؿدعايي زض   تَا هطظي هي

وبّف يب اععايف لبثل تَجِ لبچبق زاقتِ ثبقس. ثَُضي وِ ثطاي زاقتي هطظ ّبي ؾبلن ٍ ػبضي اظ ّط گًَدِ لبچدبق ثبيدس اٍلديي     
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ٌُمِ ثبقس تب ّن اقتغبل ظايي، التهبز ؾبلن ٍ ّن حوبيت اظ تَليسا  اٍلَلت زٍلت ضؾيسگي ثِ ٍيؼيت التهبزي ٍ اقتغبل رى ه

 زاذلي ضا زض پي زاقتِ ثبقس. 

 

 پيشىُبدات:
 عطاّن ًوَزى ظهيٌِ ّبي الظم جْت ثِ ضٍظ قسى زاًف عٌي ٍ عًبؾبظي ثطاي ؾطهبيِ گصاضي زاذلي -1

 اععايف ويفيت هحهَال  زاذلي زض همبيؿِ ثب هحهَال  ذبضجي . -2

 ِ ثِ هؼيكت ٍ اقتغبل زض هٌبَك هطظي .تَج -3

 ّب، تَليس هطيَة، ايجبز يه اًمالة زض عطٌّگ ههطف وبال ٍ... عطاّن وطزى ظيطؾبذت -4

 قَز . هوٌَػيت ٍضٍز وبالّبي ذبضجي وِ هكبثِ رى زض زاذل تَليس هي -5

 عطٌّگ ؾبظي ثطاي وبّف تمبيب ٍ تطجيح ههطف وبالي زاذلي -6

ّبي زيٌي ضجَع قَز ٍ انَل اؾبؾي هٌْسؾي عطٌّگ ثدطاي التهدبز    التهبزي ثبيس ثِ هٌبثغ ٍ رهَظُثطاي هٌْسؾي عطٌّگ  -7

ّبي زيٌي چِ زض اهَض  اؾالم، اظ ايي هٌبثغ اؾترطاج ٍ ثِ شّي ّوِ اعطاز جبهؼِ هٌتمل گطزز. ثِ ّوبى اًساظُ وِ هؼيبضّب ٍ رهَظُ

 ، اهىبى ثطٍظ اًحطاف اظ هُلَة ٍ همهَز ٍجَز زاضز.ّب ٍ ػوليب  اجطايي عبنلِ ثگيطين ًظطي ٍ چِ زض ثطًبهِ

ثبقدس.   يىي اظ زاليل اٍلَيت زاقتي هؿيط لبچبق ثط هؿيط لبًًَي ٍاضزا ، اععٍى ثَزى ّعيٌِ ّبي هؿيط لبًًَي ثط لبچبق هدي  -8

 االهىبى وبّف يبثس. ثٌبثط ايي ثطاي حل ايي هكىل، ثبيس ّعيٌِ ّبيي وِ زض هؿيط لبًًَي ٍجَز زاضز حتي

گيطي زض ايي هَضز ثطاؾدبؼ ًظطيدب  اػًدبق     ّب ٍجَز ًساقتِ ٍ تهوين هتأؾفبًِ زض وكَض هب ًظبم هكرهي ثطاي ٍيغ تؼطعِ -9

ًبهِ اجطايي همطضا  نبزضا  ٍ ٍاضزا  نَض  هي گيطز. ثٌبثط ايي الظم اؾت يه ًظبم جبهغ زض هَضز ٍيغ  رئيي 1وويؿيَى هبزُ

 ثب زض ًظط گطعتي ؾيؿتوبتيه جويغ جْب  هَضز ًظط نَض  گيطز.ّب تْيِ قسُ تب ٍيغ تؼطعِ ّب  تؼطعِ

 

 مىببغ:  
 رظاز ٔ  پسيب، زاًكٌبهِ ٍيىيلبچبق وبال: ايٌتطًت ؛   -1

  و. جطم لبچبق : تْطاى : چبح هؼطاج1385احوسي،ػجسالِ )  -2

  و، ثطضؾي ًمف تأثيط تحطين ثط لبچبق، تْطاى: چبح هؼطاج. 1388رشضي، ههُفي) -3

 .لبچبق وبال ٍ اّويت هجبضظُ ثب رى ؛ زعتط تحميمب  هؼبًٍت ثبظضؾي ٍ ًظبض  ؾبظهبى ثبظضگبًي و1382ًيب، اهيط )يفَض   -4

؛ پبيبى  1351-1374؛ التهبز ظيط ظهيٌي، ترويي ٍ رثبض رى ثط وؿطي ثَزجِ ٍ ؾطهبيِ گصاضي ثرف ذهَني َي ؾبلْبي و1377)ثبلطي گطهبضٍزي -5

 .ُ قْيس ثْكتيًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ؛ زاًكگب

  ّب ٍ ضاّجطزّبي هجبضظُ ثب رى، تْطاى: اًتكبضا  پػٍّكىسُ هُبلؼب  ضاّجطزي. و. عؿبز هبلي ػلل ٍ ظهي1383ٌِّوسهي ذُجِ ؾطا، اثَالفًل)  -6

   : چبح ٍ نحبعي وبًَى.  و تؼييي تؼطعِ هٌُمي، التهبز پٌْبى، تْطاى1387ًرؼي، ػجبؼ، )  -7

 التهبز ٍ ثحطاى زض التهبز ايطاى. و، ػلن1384هَهٌي، عطقبز) -8

   رهَظ.  و، هجبضظُ ثب لبچبق وبال، تْطاى: هؼبًٍت رهَظـ ًبجب ثب ّوىبضي اًتكبضا  ث1386ِقجيؼي گيؿَض، هجيس)  -9 

 و، پيبهسّبي التهبزي، اجتوبػي، ؾيبؾي ٍ عطٌّگي پسيسُ لبچبق، جكٌَاضُ التهبز ؾبلن.1387هحؿٌي، حؿي) -11 
11- Baghwati.J, Hanson. B,1973,"A theorical analysis of smuggling", Quarterly jurnal of economics, vol 87. 
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