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 هدیکچ
 هک تسا شسرپ نیا هب خساپ یپ رد رضاح شهوژپ .دشاب هتشاد یپ رد دناوت یم روشک ِیارب ِیدایز یفنم داعبا و تاعبت قاچاق
 هزرابم رد نیچ براجت زا هدافتسا اب .تسیچ روشک یلم رادتقا و تینما رب نآ تاریثات و دنمادک ناریا رد قاچاق هدیدپ رب رثوم لماوع
 داصتقا شرتسگ رب رثوم لماوع ییاسانش رضاح شهوژپ یلصا فده.دراد دوجو هنیمز نیا رد ییاهراکهار هچ زرا و الاک قاچاق اب

 یم ناشن شهوژپ ِیاه هتفای .دشاب یم روشک رد قاچاق اب هلباقم تهج رثوم ِیاهمسیناکم هب یبایتسد و زرا و الاک قاچاق ،یمسر ریغ
 هب قاچاق لمع ناریا رد .دراد یپ رد روشک داصتقا و ینارمکح ،یلم تینما ِیارب یفنم ِیاهدمایپ ینیمز ریز داصتقا و قاچاق دهد
 یعامتجا لداعت و یمومع مظن دیدهت و كانرطخ قاچاق ِیاهالاک تادراو ،تلود یتایح ِیاهدمآرد شهاک هب رجنم هکنیا لیلد
 تادیلوت شهاک ،روشک رد زرا و الاک قاچاق .دوش یم تلود تیمکاح و رادتقا دیدهت ثعاب قاچاق .تسا هدننک نارگن دوش یم
 هب و ،روشک داصتقا فلتخم ِیاهشخب و دیلوت رد ِیراذگ هیامرس و ِیروآدوس شهاک ،یلخاد تادیلوت ِیارب اضاقت شهاک ،یلخاد
 هرطاخم هب روشک یلم تینما ،تلود تیمکاح و رادتقا شهاک اب تیاهن رد و هتشاد یپ رد ار ِیراکیب شیازفا و لاغتشا شهاک نآ عبت
 عبانم و ِیا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اه هداد ِیروآ عمج هویش و تسا یفیک عون زا یلیلحت– یفیصوت ،رضاح شهوژپ شور .دتفا یم
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 همدقم
 یارب هدننک نییعت و مهم عوضوم ،قاچاق هلمج زا يللملا نیب هتفای نامزاس میارج هک تسا دقتعم يلش سیئول

 یاهمتسیس و يعامتجا تفاب و دنام يمن يقاب هدروخن تسد يللملا نیب روما رد یا هزوح چیه .تسا ناراذگتسایس
 يللملا نیب هتفای نامزاس مرجم یاه هورگ یداصتقا تردق شیازفا تلع هب اهروشک زا یرایسب یداصتقا و يسایس
 و ناسنا ،یرکف يیاراد ،هحلسا ،ردخم داوم و وراد ينوناق ریغ تراجت دنک يم راهظا زین میعن زسیئوم .دنوش يم دیدهت
 مهم رایسب مه ينوناقریغ یاهرازاب نیا لرتنک یارب هزرابم ،مسیرورت هیلع رب گنج دننام .تسا شرتسگ هب ور لوپ
 .دنا هدش تیوقت ندش يناهج هلیسو هب هک دهد يم رارق تلود يب و نادراک ،کباچ یاه هکبش لباقم ار اهتلود و تسا
 دننک يم هبرجت ار تسکش دننکن ذاختا هقباس يب و رت گرزب دربن نیا یارب یدیدج یاهدربهار هک يمادام اهتلود
(Siers ,2007,225 ). 
 شور اب يکرمگ یاهزرم لوط رد الاک يیاجباج لماش هک تسا يکرمگ فلخت قاچاق ،يبوریان نویسناونک ساسا رب
 هب قاچاق.(11 :3191 ،نایوضر و ينامیلس ،هداز رضخ )دریگ يم تروص يکرمگ تراظن زا رارف روظنم هب و هنایفخم
 هب ار يیالاک ،ينوناق ریغ یراجت لماوع تسا نکمم وس کی زا :دریگ يم ماجنا لکش ود هب یوهام رظن زا يلک روط
 نآ زا ای هدرک روشک دراو یراجت طباوض تیاعر و يکرمگ قوقح تخادرپ نودب هنایفخم و يمسر ریغ تروص
 ماجنا یارب ششوپ ناونع هب ار دوخ ينوناق یراجت تیلاعف ،ينوناق یراجت لماوع ،رگید یوس زا و دنیامن جراخ
 )دوش يم هتفگ قاچاق هبش تلاح نیا هب هک دنهد رارق یراجت دانسا رد یراکتسد دننام ،تراجت رد هنابلقتم لامعا
 رد تیقفوم مدع و قاچاق لضعم دراد دوجو ناریا داصتقا هزوحرد زورما هک يمهم هلئسم .(11 :2391 ،هداز میرک
 قاچاق هدرتسگ تیلاعف .دشاب يم نآ یداصتقا و يقوقح ،ينوناق ،يسایس یاهرتسب و فلتخم داعبا نییبت ،نآ اب هزرابم

 هب بیسآ و هلمح اهنت نازرا قاچاق یاهالاک لیس دمایپ.دراد يپ رد روشک ينارمکح و داصتقا یارب یدایز یاهتراسخ
 لالتخا داجیا ثعاب ،دنز يم بیسآ روشک تراجت تیریدم هب نینچمه هکلب دوش يمن هباشم يلخاد یاهالاک شورف
  .دهد يم رارق ریثات تحت ار يتایلام یاهدمآرد و دوش يم رازاب رد
 تراجت یارب يمهم قوشم و کرحم اهنآ یا هقطنم تمیق و يلخاد يمیشورتپ تالوصحم تمیق نیب فاکش ناریا رد
 .تسا هدش لیدبت تلود یارب گرزب شلاچ کی هب تالوصحم نیا یالاب فرصم .تسا یدربهار داوم نیا ينوناقریغ
 عبنم قبط رب .دیسر روشک يلخاد صلاخان دیلوت دصرد11 ای رالد درایلیم14 هب یژرنا هنارای رادقم ،6111 لاس رد
 ،هلمج زا هیاسمه یاهروشک هب و دوش يم دیدپان ناریا رد زور ره لیئوزاگ رتیل نویلیم19ابیرقت ،تلود يمسر
 هدیدپ شرتسگ ،يطیارش نینچ تاعبت زا يکی. ( Farzanegan,2008,6)دوش يم قاچاق قارع و هیکرت ،ناتسناغفا
 هدشرجنم ناریا یارب تدم زارد يتینما یاه بیرض شهاک هب تیعضو نیا .دشاب يم سکعرب و ناریا زا الاک قاچاق
 ماشحا و لییوزاگ ،نیزنب هلمج زا يتخوس داوم قاچاق ،ناریا يیایفارغج تیعقوم و اهزرم یاهدرکراک زا يکی .تسا
 هدرتسگ یاهددرت ،ناگیاسمه هب ناریا يهایگ و يناویح یاه هنوگ و ناگدنرپ قاچاق ،هیاسمه یاهروشک هب ناریا زا
 هیاسمه یاهروشک هب ناریا يگنهرف یاه ثاریم هلمج زا هقیتع یایشا ندرک جراخ و ردخم داوم قاچاق ،زاجم ریغ
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 ،یزرم ينوناقریغ یاهددرت.تسا هدرک داجیا روشک طاقن ریاس و یزرم هقطنم یاضف رد ينماان زا یوج و دشاب يم
 یرتمولیک116 زرم هرمزور یاهدرکراک رامش رد يتینما تاکرحت يخرب و يلکلا تابورشم ،ردخم داوم ،الاک قاچاق
 و نآ تمیق ،الاک عون ،يمسر تراجت فالخ رب الاک قاچاق رد.(43 :3191 ،روپ يمیرک )تسا ناجیابرذآ و ناریا
 اب هراومه يصوصخ شخب و تلود یراجت یاه تسایس ،یدیلوت یاه یزیر همانربنیاربانب تسین صخشم نآ نازیم
 دورو تروص رد ای دنک يمن تکرش دیلوت دنیارف رد ای ،کسیر نیا هب هجوت اب هدننک دیلوت اذل .تسا هارمه کسیر
 اب یدیلوت یاه یزیر همانربرد مه تلود .دنک يم بلط رت هاتوک نامز رد ار یرتالاب هیامرس تشگزاب خرن ،هناهاگآ
 و همکاحم ،یریگتسد ،ناتسنمکرت هب ناریا زا ردخم داوم قاچاق .(1 :1191 ،روپ نطو )تسور هبور لکشم نیمه
 نارگن تاریثات روشک ود عابتا یزرم زاجم ریغ یاهدمآ و تفر و ،هنیمز نیا رد نایناریا زا یدایز یدادعت تیموکحم
 یاهزرم لوط.دراذگ یاج هب دناوت يم روشک ود یداصتقا طباور هژیو هب روشک ود نیا فلتخم طباور رب یا هدننک
 ،يناتسهوک کیفارگویزیف يحاون زا و تسا رتمولیک 6111 ،سخرس ات يلق نسح جیلخ زا ناتسنمکرت و ناریا
 113 زرم .تسا تیعمج مک يتیعمج رظن زا و تسا هدش لیکشت يقالتاب و یا هیاپهوک ،ينابایب ،يیایرد ،یا هناخدور
 تیوقت رد نآ شقن و قاچاق ،زاجم ریغ یاهددرت هلمج زا یزرم یاهدرکراک رظن زا ،ناتسکاپ-ناریا یرتمولیک
 و چولب ماوقا یزاسادج تسردان میقتسم جیاتن زا يکی.تسا ناریا یارب نماان رایسب و دب یاهزرم رامش رد اه يیارگاو
 ددرت ،ایناتیرب هدنیامن ،تیمسا دلگ طسوت ناتسناغفا و ناتسکاپ ،ناریا روشک زرم هس یاه راوید تشپ نآ نداد رارق
 ردخم داوم و الاک یا هفیاط ای يگداوناخ بلغا و هتفای نامزاس قاچاق ،یزرم یا هظحل زاجم ریغ هدرتسگ
 يگنهامه و ماجسنا مدع قاچاق هدیدپ هک تسا نیا رضاح شهوژپ هلئسم .(991 :3191 ،روپ يمیرک)دشاب يم
 جیاتن هب رجنم قاچاق.دهد يم ناشن ار تلود طسوت نیناوق و روز لامعا یراصحنا تردق مدع و یرادا یاه هاگتسد
 دیلوت ار یداصتقا-يعامتجا طیارش و ددرگ يم ينیرفآراک هیحور ندرک هفخ و یداصتقا رثوم ریغ یاهدروخزاب و
 ریغ یاهتیلاعف تیوقت ثعاب يگمه هک هافر لزنت و لغاشم يیاجباج و نتفر تسد زا ،یراکیب هلمج زا تسا هدرک
 فالتئا هباثم هب ار يمسر ریغ یاهتیلاعف ای قاچاق ناوت يم رظن نیا زا.تسا هدش يشک هرهب زا یدیدج هویش و يمسر
 ناسنا.دننک يهت ار تلود تردق مه و دننک ذوفن تلود تردق رد مه دنرداق هک تسناد فلتخم لماوع نیب تخس
 یاهداهن و لماوع ندز رود فلتخم ءاحنا اب داسف و قاچاق هلمج زا يمسر ریغ یاهداصتقا هک دندقتعم ناسانش
 يم گنر مک ار هعماج و تموکح یاهزرم و دوش يم هیاس رد داصتقا دیلوت هب رجنم ور نیا زا ؛دشاب يم يتلود ينوناق
 اب و دنتسیچ زرا و الاک قاچاق رد رثوم لماوع نیرت مهم هک تسا لاوس نیا هب خساپ يپ رد رضاح شهوژپ .دنک
 قاچاق اب هلباقم یارب ينیون یاهراکهار هچ ،زرا و الاک قاچاق اب هزرابم هنیمز رد نیچ روشک یاهدروآتسد هب هجوت
  .دراد دوجو روشک رد یداصتقا تینما یالتعا و دیلوت شهج ققحت یاتسار رد يمسر ریغ و هیاس داصتقا و الاک
 زا یا هعومجم دهد يم هزاجا ام هب شور نیا .تسا یا هسیاقم ای يقیبطت رضاح شهوژپ رد هدافتسا دروم شور
 رگید یاهدرواتسد و براجت زا هدافتسا تهج .میهد رارق يسررب دروم ار هتسباو و لقتسم یاهریغتم نیب طباور
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 زا هدافتسا یارب يقیبطت هعلاطم ،روشک رد قاچاق هژیو هب يمسر ریغ داصتقا لضعم شرتسگ اب هزرابم یارب اهروشک
 .دریگ يم تروص الاک قاچاق اب هزرابم هنیمز رد نیچ روشک تامادقا و اهشور
 شهوژپ یرظن ینابم
 ضراوع تخادرپ نودب يمسر ریغ و يمسر عبانم قیرط زا اهالاک ناهنپ جورخ و دورو ينعم هب قاچاق يلک روط هب
 اهنآ یارب ينوناق یاه تازاجم و تسا هنامرجم هلمح ينعم هب قاچاق ،ناریا يیازج نوناق مود دنب رد .دشاب يم يتلود
 اهنآ یاحما موزل تروص رد و سبح ،اهالاک هرداصم هب ناوت يم اهتازاجم نیا هلمج زا .تسا هدش هتفرگ رظن رد
 .درک هراشا
 فلتخم یاه هویش و عاونا میقتسم روط هب نآ هناگدنچ تاررقم و تلم تلود هدیدپ روهظ دهد يم ناشن خیرات
 دروم رگیدکی یاج هب تارک هب smuggling و traffickingیاه هژاو.تسا هداد رارق ریثات تحت ار ينوناقریغ تراجت
 هک يیاه تیلاعف نیب یزیامت دیاب.دنراد زین يتازیامت دنتسه يتاکارتشا یاراد هکنیا نیع رد اما دنا هتفرگ رارق هدافتسا
 هک يیاهالاک تیهام اب قباطم دیاب ينوناق ریغ تراجت.دریگ تروص دوش يم ماجنا ينوناقریغ تراجت ناونع تحت
 black goodsهایس رازاب یاهالاک هک تسا دقتعم ناور دیوید.دنوش زیامتم تراجت دوخ تیهام زین و دوش يم هلدابم
 تراجت ينوناقریغ تروص هب هک دنتسه ينوناق یاهالاک black parallel markets اما دنتسه ينوناقریغ یاهالاک
 و تادراو ينعم هبSmuggling .دنک يم ينوناقریغ يلم نیناوق قبط رب ار یزرمارف یاهتیلاعف یزیچ هچ .دوش يم

 هک يتقو ای دوش يمن تخادرپ يکرمگ ضراوع يتقو اصوصخ روشک کی نیناوق فالخرب ينوناق یاهالاک تارداص
 ،دنتسه ينوناقریغ هسفن يف هک دزادرپ يم يیاهالاک تراجت فیصوت هب قاچاق .دوش يمن تیاعر تاررقم زا يشخب
 توافتم راگیس تراجت زا یدایز نازیم هب نیئوره دننام يیالاک تراجت نیا ربانب .تسا ينوناقریغ نآ تراجت ينعی
 دوجو نیا اب.دوش يم هتخورف و دیلوت ينوناق تروص هب راگیس و تسا ينوناقریغ لوصحم کی نیئوره نوچ تسا
 زا ينوناق فرصم نس توافت و ضراوع دایز رییغت تلع هب اپورا هیداحتا رد تسا ناوارف ناهج رد راگیس قاچاق
 الاک مادک دننک يم نییعت یدح ات اه تیعونمم و تاررقم ،ضراوع نیاربانب .تسا ناوارف رگید روشک هب یروشک
 يناهج ای یا هقطنم ،يلحم حطسرد هاوخ دنوش يم تراجت ينوناقریغ تروص هب اهالاک مادک و دنوش يم قاچاق
(Chouvy, 2013,5). 

 قاچاق هک دراد دوجو رتشیب لامتحا دنوش يم يقلت ينوناق يللملا نیب یاه هکبش رد لاعف دارفا طسوت هک يیاهالاک هتبلا
 یاهتوافت زا رگید يکی.دنا هدش يقلت ينوناقریغ هک يیاهالاک اب هسیاقم رد دنوش تراجت ينوناقریغ تروص هب ای دنوش
 للم نامزاس مئارج و ردخم داوم هرادا رظن قبط رب .ددرگ يم رب ناسنا تراجت هب traffickingو smugglingنیب مهم
 يخرب رد.دنراد يمهم یاهتوافت (ناسنا قاچاق )human trafficking و (ناسنا تراجت human smuggling( ،دحتم

 و اوه ،ایرد قیرط زا دحتم للم نامزاس نارجاهم ينوناقریغ تراجت اب هزرابم لکتورپ ساسا رب.دنراد کارتشا اه هبنج
 دنترابع Smugglingللم نامزاس يلمارف هتفای نامزاس میارج اب هزرابم نویسناونک فیرعت ساسارب زین و يکشخ
 زا میقتسم ریغ ای میقتسم تروص هب رگید یدام یاهدوس و يلام یایازم زا یدنم هرهب روظنم هب کرادت و هیهت:زا
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 اما تسین روشک نآ يمئاد ای يلم هعبت صخش نآ.دشاب يم رگید روشک کی هب ءيش ای درف کی ينوناقریغ دورو
 ای روز زا هدافتسا ای دیدهت رازبا اب دارفا شریذپ ای نداد هانپ ،يیاجباج ،لقن و لمح ،مادختسا :زا دنترابع ناسنا قاچاق
 و تفایرد ای ،دارفا ریذپ بیسآ تیعقوم ای تردق زا هدافتسا ءوس ،بیرف ،یراکبیرف ،يیابر مدآ ،رابجا رگید لاکشا
 ای رامثتسا.یرادرب هرهب و رامثتسا فده اب دراد لرتنک رگید درف رب هک یدرف تیاضر بسک یارب دوس و لوپ نداد
 یورین ،يسنج يشک هرهب یاهمرف رگید و نارگید یرگیپسور ای يگشحاف زا یرادرب هرهب لماش لقادح یرادرب هرهب
 لماش ار اهناسنا ندب یاضعا تشادرب ای یرابجا تمدخ ،يگدرب هیبش يلامعا و يگدرب ،یرابجا تامدخ ،یرابجا راک
 هلمج زا نایچقاچاق تیلاعف و دنهد يمن نت یزیچ نینچ هب تیاضر یور زا قاچاق ناینابرق نیاربانب.دوش يم
 يب تیاضر نیا اما تشاد هیلوا تیاضر ادتبا رد ينابرق رگا دوش يم ثعاب ناینابرق زا اهنآ هدافتسا ءوس و یراکبیرف
 رد دنسر يم ناشدصقم هب تیاهن رد هدش قاچاق سانجا و اهناسنا Smugglingرد.دراد روز و رابجا تیهام دوش انعم

 يم رب رد ار نایچقاچاق یارب ينوناقریغ یاهدوس دیلوت یارب ناینابرق زا رمتسم يشک هرهب Trafficking هک يلاح
 قاچاق و Smugglingریثات و داعبا ،دصقم و تیزنارت ،عبنم یاهروشک رب ينوناقریغ تراجت یاهدمایپ هب هتسب.دریگ
 .(Chouvy, 2013,7) تسا توافتم
 ينوگرگد دهاش ناهج تدم نیا لالخ رد .تسا هداد خر يللملا نیب هنحص رد یریگارف تارییغت 3131 لاس زا
 هاگدید زا هک تسا نیا رگنایب تالوحت نیا.تسا هدوب يللملا نیب نارگیزاب رییغت و يلم تینما بوچراچ و موهفم
 شیازفا ،يلم تیمکاح شهاک :زا دنترابع هک تسا هتشاد هلحرم هس للملا نیب طباور رد ينوگرگد نیا ،يموهفم
 شهاک دهاش يلم تیمکاح شهاک ينعی لوا هلحرم رد.هنوگ جرم و جره و مظن يب یاهشکمشک و لباقتم يگتسباو
 يتنس یاهشقن زا یرایسب بصغ لوغشم اهورین ریاس.درذگ يم ناشیاهزرم نورد رد هچنآ رب اهتموکح رادانعم لرتنک
 اهزرم زا روبع لاح رد هنادازآ یرگید نامز ره زا شیب الاک ،ناسنا ،یروانف ،دیاقع هزورما.تساهتموکح
 شهاک هلحرم رد:تسا میسرت لباق ریز هلحرم هس رد دیدج هرود رد يلم تینما بوچراچ ينوگرگد.دنشاب يم

 و يلم حطس رد رتمک يیاکتادوخ ،اهتلم هیزجت ،اهزرم یریذپذوفن و يتلودریغ نارگیزاب روهظ دهاش يلم تیمکاح
 زا تکرح دهاش يللملا نیب لباقتم يگتسباو نتفرالاب ينعی مود هلحرم رد.میتسه تردق شخپ و یژولونکت شرتسگ
 ندش درادناتسا و یروآ نف و اه هقیلس ندش ناسکی ،يیارگ هقطنم جوم شیازفا ،یا هموظنم دنچ هب يبطقود ماظن

 شیازفادهاش موس حطس رد.میتسه بهذم یدازآ و يسارکومد شرتسگ و ترجاهم شیازفا ،يتاحیلست یاهمتسیس
 تدش مک يتنسریغ یاه شکمشک شیازفا و يلمارف و يلمورف دوهشم یاهشنت شیازفا ،يبهذم و يموق تاعزانم
 ،قاچاق يتسیزمه زا لکشتم هک دهد يم داهنشیپ ار قاچاق زا يلدم(11131)تیپ .(114-314 :1191 ،يتزع)میشاب يم
 يلخاد یاهتمیق هسیاقم اب دناوت يم تمیق یرباربان ،فیرعت نیا ساسا رب.تسا تمیق یرباربان و ينوناق تراجت
 دناوت يم تمیق یرباربان دوجو.دیآ تسدب ينوناق تراجت قیرط زا هک دوش هبساحم يلخاد زرا رادقم اب اهالاک
 هچ ره ،یو رظن قبط رب.دنک يم دیکات یزنودنا رد ينف ای يتعنص قاچاق هطلس رب یو .دشاب قاچاق دوجو زا يصخاش
 روط هب ،قاچاق لماوع یارب و تسا رت تحار يیارجا لماوع تراظن زا قاچاق ندرک ناهنپ دشاب رتشیب ينوناق تراجت
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 زا يشان يتلود يتایلام یاهدمآرد و ينوناق تراجت رادقم تسا دقتعم یو ،هوالع هب .دراد هنیزه رتمک قاچاق يعیبط
 هک دریگ يم هجیتن تیاهن رد .درادن دوجو قاچاق هک تسا يطیارش زا رتارف دراد دوجو قاچاق هک يتلاح رد نآ
 نسناه و يتاوگب يلو .دهدن شیازفا ار ينوناق تراجت حطس تسا نکمم قاچاق هیلع رب لماک و رثوم مادقا تسایس
 دهاش ار یداصتقا يیافوکش و هافر زا یرتمک نازیم ام داصتقا رد قاچاق تیلاعف دوجو تروص رد هک دندوب دقتعم

  (Farzanegan,2008, 5)دبای يم شهاک تلود يمومع یاهدمآرد قاچاق تلع هب نوچ دوب میهاوخ
 ناریا ینوماریپ نماان دعتسم قطانم
 :دروخ يیم مشچ هب اهنآ نیب زراب يگژیو راهچ ،ناریا يلخاد نماان دعتسم قطانم زادنا مشچ هب يهاگن اب

 رارق اه هیشاح رد يیارگاو نوگانوگ یاه فده اب ينماان یارب دعتسم ای مارآان قطانم ،روشک ينیمزرس هرتسگ رد-1
 دنراد
 دنتسه ترارش و ردخم داوم زا يشان یاه ينماان میقتسم ریثات تحت ،يقرش بونج و يقرش هیشاح-1
 دوش يم هدهاشم روشک یاه هیشاح رد زین يبهذم تافالتخا زا يشان یاه يمارآان رثکادح-9
 یاهاضف ناگزمره ،ناتسزوخ ،ناتسدرک ،هاشنامرک ،يبرغ ناجیابرذآ ،ناسارخ ،ناتسچولب و ناتسیس یزرم یاهناتسا-4
 نماان يتینما و یداصتقا ظاحل هب ار نآ و تسا هداد رارق ریثات تحت ار ناریا تلود تیمکاح تحت يیمزرس
 يبهذم -يموق یاه لخادت و یا هیشاح قطانم هژیو هب یروشک و يلم تدمزارد تینما نیمات عقاو رد.دنا هتخاس
 ردخم داوم تیزنارت و رودص اب یا هیحان و یروشک تینما طابترا و ناگیاسمه ينیمزرس یاهاضف اب یزرم تیعمج
 یروهمج ربارب رد يتینما شلاچ هس ،راوجمه یاهروشک اب ناریا ينماان رادیاپ یاه نوناک لماعت و الاک قاچاق و
  .(211-411 :3191 ،روپ يمیرک)دشاب يم هدنیآ یاه ههد رد ناریا يمالسا
 راوجمه یاهروشک اب هبناج دنچ ای ود شنت عبانم ریثات تحت وس کی زا ناریا یزرم یاه هیشاح ای يلخاد يلم تینما
 ينوریب کیتیلپوئژ ددعتم یاه هزوح ضرعم رد نآ يلم تینما هلمج زا ناریا کیژتارتسا طیحم رگید یوس زا و تسا
 ينوماریپ یاهتردق و اهروشک کیتیلپوئژ یاه یژتارتسا لمکم هکنآ لیلد هب ناریا ينیمزرس یاضف لاح نیع رد.تسا
 ينوماریپ تابث يب و هدننکش قطانم.دزادرپ يم شقن یافیا هب دوخ یدوخ هب ،اه ينماان يخرب موادت و بذج رد ،تسا
 یدربهار یاه هغدغد ثعاب ،تسا یا هقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق عفانم و قیالع يقالت زا يشان بلغا هک روشک
– تلود یرادیاپان و يسارکومد دشر مدع.تسا هدش قاچاق و مسیرورت صوصخ رد هژیو هب ناریا يمالسا یروهمج

 رد کایرت دیلوت بطق نیرتگرزب دوجو و ناریا لخاد ات اهنآ يبهذم و يموق دادتما و ناریا ينوماریپ قطانم یاهتلم
 .(111-611 :3191 ،روپ يمیرک)تسا هدوزفا ناریا یریذپ بیسآ رب ،مسیرورت و قاچاق هدیدپ شرتسگ و ناتسناغفا
 ناریا رد یمسر ریغ داصتقا یریگ لکش یلصا یاه هنیمز و لماوع

 یداصتقا -1
 یاهالاک موس کی.ددرگیم مامت ينوناق راجت ررض هب و دوش يم هنیزه مک تباقر هب رجنم قاچاق یاهالاک شورف
 نیرتگرزب .دوش يم روشک دراو ينوناق ریغ لقن و لمح و ينیمز ریز داصتقا و هایس رازاب قیرط زا ناریا رد يتادراو



 550 ...و الاک قاچاق یسایس داصتقا

 دودح ،(رالد درایلیم961)تفن قاچاق ،(رالد درایلیم 261)ردخم داوم قاچاق زا :دنترابع ناریا رد هایس یاهرازاب
 نت ،(رالد درایلیم ود)راگیس قاچاق ،(رالد نویلیم 26113 )لکلا قاچاق ،4111 لاس زا زور رد تخوس رتیل نویلیم11
 هدیدپ قاچاق (رالد درایلیم1)یدقن یرازفا مرن یاه هتسب و هدش دراو زاجم ریغ یاه ملیف ،داسف ،هحلسا قاچاق ،يشورف
 رد و هعسوت لاحرد یاهروشک رد هدیدپ نیا اما؛دنتسه هجاوم نآ اب ایند یاهروشک مامت شیب و مک هک تسا یا
 ناریا رد.دریگ يم رب رد ار ام روشک داصتقا زا یا هدمع شخب قاچاق ،رضاح لاح رد.دراد یرتشیب تعسو ام روشک
 یور شیپ هدننک نارگن رایسب یزادنا مشچ تفگ ناوت يم هک یا هنوگ هب تسالاب اتبسن الاک قاچاق مجح و هنماد
 ،يناراب يقوذ و روپ يلع ،هداز يلق)تسا هدرک میسرت روشک يسایس و يگنهرف ،يعامتجا ،یداصتقا یاه تیلاعف
1391: 111).  
 هسسوم هلجم دوش يم قاچاق روشک لخاد هب هنالاس الاک رالد درایلیم1 ات261 هک دنک يم دروآرب ناریا کرمگ سیئر
 قاچاق یاهالاک.تسا رالد درایلیم4 ات 1 نیب روشک لخاد هب قاچاق یالک مجح دسیون يم تراجت لیلحت و هعلاطم
 لماش ار راگیس و یاچ ،يتعنص یاهاگتسد و اهالاک ات نوتیز نغور ،تالغ ،رکش ریظن ،یزرواشک یاهالاک زا يفیط
 زا زین یا هنارای یاهالاک رگید و درآ ،لیئوزاگ ينوناقریغ قاچاق.دنوش يم روشک دراو قاچاق تروص هب هک دوش يم
 یاه یروهمج و قارع ،هیکرت ،ناتسکاپ هب سراف جیلخ قیرط زا اهالاک نیا .دنوش يم قاچاق روشک زا جراخ هب ناریا
 قاچاق لاس ره رد ناریا زا نارفعز رالد نویلیم14 زا شیب هک دهد يم ناشن اهدروآرب .ددرگ يم قاچاق یزکرم یایسآ
 .( Erami & Keshavarzian 2015,139, )دوش يم
 یارب اضاقت شیازفا هب رجنم يجراخ یاهالاک رازاب رد عونت نادقف و يجراخ یاهالاک يلخاد فرصم هدنیازف لیامت
 یاهالاک اب هسیاقم رد الاب تیفیک اب یاهالاک يحارط و اهگنر رد یروآون و يیابیز.تسا هدش قاچاق يتادراو یاهالاک
 لماوع زا زین سایقم گرزب تاغیلبت.تسا رثوم الاک قاچاق شیازفا رد ناگدننک فرصم دیرخ تردق شیازفا و يلخاد
 ار هار يلمارف یاه هناسر هب يسرتسد شیازفا و هعسوت.تسا روشک لخاد رد اهالاک قاچاق یارب اضاقت شیازفا رد رثوم
 اهالاک هب زاین قلخ رد ار یرثوم شقن يناگرزاب و یراجت تاغیلبت .تسا هتخاس راومه يجراخ یاهالاک تاغیلبت یارب
 اهالاک توافتم و ضقانتم یاه تمیق دوش يم روشک رد قاچاق شرتسگ ثعاب هک یرگید هلئسم.دنک يم افیا لخاد رد
 تمیق هک يتروص رد دنتسین ناسکی رازاب نوریب و لخاد رد اهالاک تمیق .تسا روشک جراخ و لخاد رد تامدخ و
 یاهالاک تمیق هکنیا تلع هب دنک يم شکورف قاچاق یاهالاک یارب هزیگنا دشاب ناسکی رازاب نوریب و لخاد رد اهالاک
 جورخ هب رجنم دوخ هب دوخ تسا هیاسمه یاهروشک رد اهالاک تمیق زا رتمک و يتلود یاه هنارای تلع هب يلخاد
 رایسب الاک قاچاق ات دوش يم نیا هب رجنم (يمسر ریغ خرن)دازآ رازاب خرن و زرا خرن نیب توافت.دوش يم اهالاک
 تراجت و دنک يم داجیا ار تالکشم زا یا هعومجم هک تسا يلماوع رگید زا دمآراک ریغ یرادا متسیس.دشاب روآدوس
 .(Rostami,2016,4-7 And Mamazizi) دنک يم نارحب راچد ار روشک ينوناق
 یاه همانرب یارجا و لامعا رد لالخا بجوم ،هعسوت هدنرادزاب لماع کی ناونع هب نآ ءوس ریثات و الاک قاچاق جاور
 يغاد هرق ،يیالاد )دنک يم لیمحت روشک داصتقا رب يفنم یاهدمایپ و راثآ و هدش يتلود يگنهرف و يعامتجا ،یداصتقا
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 فادها الوصا.دنک يم دیدهت ار اهروشک يلم تینما ،میقتسم ریغ و میقتسم قرط هب الاک قاچاق .(1 :4391 ،يسابع و
 هب لین یارب نایچقاچاق و تسا یروآدوس قاچاق يلصا هزیگنا و فادها هلمج زا.دوش يم لابند الاک قاچاق زا يفلتخم
 .(1 :4391 ،نارگید و يیالاد )دنراگ يم اپ ریز ار يبهذم و يلم ،يقالخا لوصا يمامت فده نیا

 ناریا ییایفارغج تیعقوم -2
 .تسا ناهج رد هیاسمه دادعت راد دروکر ،هیسور ویتاردف یروهمج زا سپ و نیچ هارمه هب ناریا يمالسا یروهمج
 ،ناتسبرع ،تیوک لقتسم یاه تلم تلود اب بونج زا روشک نیا .تسا راوجمه تلود 41 و لقتسم روشک 21 اب ناریا
 ،هیسور ،ناتسقازق ،ناتسنمکرت اب لامش زا ،ناتسناغفا و ناتسکاپ اب قرش زا ،نامع ،يبرع هدحتم تاراما ،رطق ،نیرحب
 ار ناریا ينیمزرس یاضف و يیایفارغج تیعقوم نینچ .تسا راوجمه قارع و هیکرت اب برغ زا ،ناتسنمرا و ناجیابرذآ
 فارطا یاهروشک.دنتسه هبناج همه يیاضف لماعت دنمزاین یوهام روط هب هک تسا هداد رارق يیاهتلود يقالت زکرم رد
 یاه ماظن ترثک ،يطابترا یاهانگنت راچد ،هتفاین هعسوت ،رادیاپان ات رادیاپان رایسب یاه تلم تلود رامش رد ناریا
 یاهدحاو رامش رد ،رادیاپان رایسب یاهتلم تلود.دنتسه کیتیلپوئژ یاه هاگدید ددعت و ،ينوماریپ کیتارکومدریغ
 نیمود و دنا هجاوم دوخ يضرا تیمامت و يلم تدحو ندروخ مهرب زا يشان یاه دیدهت اب هک دنتسه يلقتسم يسایس
 لخادت تازاوم هب زادنا مشچ نیا.تساهنآ بلغا يعامتجا یداصتقا يگتفای هعسوت رتمک ،ناریا ناگیاسمه يگژیو
 و يبهذم ،يگنهرف یاه ينگمهان دوجو ،یداصتقا و یراجت تالماعت ندوب کدنا ،رگیدکی رد اهتلم نیا عفانم و قیالع
 )تسا هدوزفا ناریا نوماریپ يتینما و یداصتقا ،يسایس عاضوا يگدیچیپ رب یا هقطنمارف یاهتردق تدمزارد روضح
 ،نامع ،ناتسکاپ یاهروشک اب اه يناریا زا يخرب یراجت و یدنواشیوخ ،يموق یاهدنویپ.(19-11 :3191 ،روپ يمیرک
 میهس زین قاچاق و ينادمچ تراجت شرتسگ رد هیکرت و قارع ،قارع ناتسدرک ،ناتسکاپ ،يبرع هدحتم تاراما
 و ذفنمرپ یاهزرم و يیایفارغج تیعقوم ،تسخن تسا هتفای شرتسگ يفلتخم لیالد هب ناریا رد قاچاق.دشاب يم
 یاهزرم و يیایرد یاهزرم.دوش لیهست ناریا زا جراخ و لخاد هب قاچاق یاهالاک لمح هدش ثعاب هک ينالوط
 و هیکرت قرش و قارع ،ناتسناغفا یاهروشک رد ينماان و گنج ،هتشذگ ههد ود رد.دنتسه لرتنک لباق رتمک يناتسهوک
 یدحرس قطانم هیبش ار اهزرم درکراک يبرع هدحتم تاراما رد اصوصخ سراف جیلخ رد یراجت دازآ قطانم هعسوت
  .( Erami & Keshavarzian 2015,139, ) تسا هدرک لیدبت
 طابترا تیریدم و لرتنک رد اهتلود و دنراد يگنهرف و يسایس ،يطابترا ،یداصتقا ،يعامتجا ،يتینما یاهدرکراک اهزرم
 و ناتسناغفا روشک اب ناریا ،قرش رد.دنرب يم دوس نآ زا ،رواجم ریغ و رواجم یاهتلود اب هیاسمه یاهتلود اب لماعت و
 تخوس و الاک و ردخم داوم قاچاق اب هزرابم زکرم هتشذگ یاه ههد زا ناریا يقرش یاهزرم .تسا زرم مه ناتسکاپ
 یاهروشک و ناریا تینما هلئسم نیا و.دننک يم رداص اپورا هب ناریا هار زا و دیلوت ار ردخم داوم اهناغفا.تسا هدوب
 لوط رتمولیک 3161 قارع و ناریا زرم.تسا زرم مه قارع و هیکرت اب ناریا ،برغ رد.تسا هتخادنا رطخ هب ار هقطنم
 لاکشا رد ناریا ينیمزرس یاضف.(1 :1191 ،يتزع)تساهزرم نیرتدب زا يکی يسایس یایفارغج رظن زا هک دراد
 یا هقطنمارف گرزب یاهتردق و ناگیاسمه یژتارتسا ای و کیتیلپوئژ لمکم ،يبهذم يموق ای يلیاح ،یربعم
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 هب یراجت گرزب یاهتردق بلج و هجوت نازیم رد ،ناریا يلخاد گرزب رازاب و زاگ و تفن تیلباق ،نیارب هوالع.تسا
 و اپورا هب الاک قاچاق و ردخم داوم تیزنارت يلصا یاهربعم اب ناریا ينیمزرس یاضف قابطنا.تسا هدوب رثوم ناریا
 زکرم و بونج رد عقاو يناهج کایرت دیلوت يلصا بطق اب اضف نیا یراوجمه زین و ،سکعرب و ناریا ناگیاسمه
 افیا يلیدب يب شقن روشک يقرش بونج و يقرش یاه هیشاح زراب یزاس نماان رد ناتسکاپ برغ لامش و ناتسناغفا
 رب هوالع دننک يم تیامح کایرت دیلوت و ردخم داوم تشک زا هک دنتسه يیاهتلود اهنت اکیرمآ و نابلاط.دنک يم

 یارب یدج يعنام ،شناگدننک تیاده نالک یاهدوس و داوم نیا شخپ و رودص ،دیلوت یداصتقا و هدیچیپ هخرچ
 یاهاضف هیشاح يبهذم و ينابز ،يموق يگتخیمآ مهرد و لخادت .دشاب يم الاک قاچاق و نآ اب هزرابم رد تسکش
 ای تقوم یاهنارحب شرتسگ و زاغآ زاس هنیمز راوجمه یاهروشک يبهذم و يموق ينیمزرس یاهاضف و ناریا ينیمزرس
  .(911 :3191 روپ يمیرک)تسا هدوب ناریا رد یرسارس يتح و یا هقطنم یا هرود

 یبرغ بونج یایسآ و یزکرم ،یبونج یایسآ رد قاچاق دصقم و ءادبم یاهروشک (1) هرامش لودج

 
 .(Chouvy, 2013,8):عبنم

 هک دنتسه یدارفا بلغا یزرم قطانم نانکاس و تسا هدوب الاک ينوناق ریغ دتس و داد لحم هراومه روشک یاهزرم
 دمآرد بسک یارب ينوناقریغ یاهتیلاعف و قاچاق هب تهج نیمه هب و دنبای يمن ملاس لاغتشا یارب دعاسم یاه هنیمز
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 یداصتقا ملاس یاه تیلاعف زا بسانم یاهدمآرد بسک راتساوخ هک یزرم قطانم نانکاس زا هورگ نآ.دنروآ يم یور
 ترجاهم گرزب یاهرهش هیشاح هب و هدرک اهر ار قطانم نیا ،دلوم لاغتشا یاه هنیمز نتفاین ظاحل هب بلغا ،دنا هدوب
 و تینما ندرب نیب زا یارب ار هنیمز ابلاغ یزرم قطانم نانکاس ترجاهم و قاچاق.دنروآ يم یور قاچاق هب ای هدرک

 زا قطانم نیا رد یداصتقا یاهتیلاعف قنور و هعسوت و یزرم قطانم يتیعمج بیکرت ظفح اذل و دزاس يم مهارف حلص
 رتمولیک 1911 رب غلاب ناریا یاهزرم لوط .(194 :1191 ،يتزع)دراد تیمها روشک يضرا تیمامت و تینما ظفح رظن
 ،يبادرم ،يقالتاب ،یریوک ،یا هیاپهوک ،يناتسهوک قطانم لماش ،يلصا کیفارگویزیف هیحان هد رب قبطنم هک تسا
 و يبآ ينالوط یاهزرم نیا يتینما ای کیژتارتسا لرتنک.تسا يیایرد و یا هچایرد ،يپتسا ،يلگنج ،یا هناخدور
 راون رد هناحلسم یاه یریگرد و يلحم یاهدیدهت ،ردخم داوم و الاک قاچاق ،زاجمریغ یاهددرت.تسین ناسآ يکشخ
 ریغ یاهدیص ،راوجمه یاهتلم و اهتلود یوس زا اهروانش هب يناسر بیسآ ،یزرم یاهرهش دیدهت ،زرم هیشاح و
 ،روپ يمیرک)دشاب ریذپ ناکما يتخس هب دراوم نیا دوجو اب اهزرم لرتنک تسا هدش ثعاب رگید مرج اه هد و زاجم
3191: 111).  
 یگنهرف و یعامتجا -3
 .دوش يم هدرب راک هب قاچاق ریظن ينوناق ریغ و يمسر ریغ یداصتقا یاهتیلاعف صوصخ رد يفلتخم ریباعت ناریا رد
 يتح و ينادمچ تراجت ،ينوناق قاچاق ،(pilihvari)لجنب ،یزابرتچ ،هیاس رازاب ،يمسر ریغ داصتقا ،ينیمزریز داصتقا
 هباثم هب قاچاق.دوش يم هدافتسا روشک رد يمسر ریغ تیلاعف فیصوت یارب هک دنتسه يتاحالطصا هلمج زا دازآ رازاب
 قیرط زا اهالاک رب تایلام تخادرپ مدع ای تسا رگید نیمزرس هب نیمزرس کی زا قاچاق یاهالاک هنایفحم تادراو
 قاچاق .دشاب يم مهم رایسب و هدوب ددعتم يسایس و یداصتقا ظاحل هب قاچاق تاریثات .تسا یزرم یاهلرتنک ندز رود
 دنمتردق ينوناقریغ یاهداهن قیرط زا ار هعماج يلخاد راتخاس ،دوش يم يمومع یاهدمآرد نتفر تسد زا بجوم
 دشر ریظن يمسر یاه صخاش رب يفنم ریثات ،قاچاق هوالع هب.دهد يم رییغت ار داسف یاهوگلا و هداد رارق ریثات تحت
 قیرط زا ينوناق ریغ یاهالاک لمح قیرط زا دمآرد ندروآ تسدب یارب هک تسا يتیلاعف قاچاق .دراد دمآرد عیزوت و
 دیلوت لابند هب ،داسف رگید لاکشا و هوشر قیرط زا و دریگ يم تروص دوجوم نیناوق ضقن اب و روشک یاهزرم
 .دراد هنامرجم تیهام یداصتقا نالک رد قاچاق .دنتسه يتلود یاه هنیزه تخادرپ و تاررقم زا نتفر هرفط اب دمآرد
 .(Cheraghi, & Heidari (30-1 ,2016,تسا هدرک بلج ار نانادداصتقا زا یرایسب هجوت قاچاق يلام یاه هبنج
 لیلد و هدننک هیجوت ،يمسر لاغتشا نازیم شهاک ،یزرم يحاون نانکاس تیمورحم و يگتفاین هعسوت ،یراکیب-
 و يناسنا یورین یارب اضاقت شیازفا.دشاب يم قاچاق یاهالاک و يمسر ریغ داصتقا رد يلغش یاهتصرف نازیم شیازفا
 زا .دوش يمسر ریغ شخب رد يلغش یاه تصرف داجیا ثعاب دناوت يم يمسر شخب رد راک یورین یارب اضاقت شهاک
 .تسا یزرم يحاون رد اصوصخ قاچاق شیازفا هدننک هیجوت يمسر یداصتقا رد يلغش یاهتصرف شهاک ور نیا
 رد و يعامتجا یاهداسف ءاشنم و هدننک دیدشت لماع دناوت يم يتح تسا هارمه زین يعامتجا یاهدمایپ اب یراکیب

 قاچاق یاهالاک شیازفا اب میقتسمدنویپ یراکیب سپ.دوش يم قاچاق و يلالد هعسوت هب رجنم تلاح نیرت هنانیبشوخ
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 ،يعمج طابترا لیاسو هعسوت ،يجراخ سکول یاهالاک فرصم تمس هب هعماج فرصم یوگلا رییغت .دراد
 رد فلتخم یاهناکم و اه هزاغم رد يجراخ یاهالاک غیلبت عونتم فیط ،يجراخ ترفاسم ،یا هراوهام یاه نویزیولت
 هب تاعالطا هب ناگدننک فرصم دوش يم ثعاب دیدج تالوصحم هئارا هب طبترم تاعالطا عیرس يسرتسد و روشک
 ار يجراخ یاهالاک یارب اضاقت يجراخ یاهالاک عونت و تمیق ،تیفیک .دننک ادیپ يسرتسد ناهج حطس رد زور
 ار فرصم و لاعف هدننک فرصم ،تسخن :دراد دوجو یرظن یدرکیور هس اهالاک فرصم هنیمز رد.دهد يم شیازفا
 فرصم.دناد يم طابترا یارب یا هطساو ار فرصم هب هاگن ،مود درکیور رد.دناد يم تردق فرط زا یراکتسد يعون
 اب هدننک فرصم تسا هیوناث لوصحم کی فرصم موس درکیور رد و .تسا طابترا و تباقر يعون درکیور نیا رد
 يلخاد تالوصحم تیفیک فعض ،تاغیلبت ،دمآرد شیازفا ریظن يلماوع .دنک يم یروآون هب عورش دوخ يفرصم راتفر
 ناوارف یاضاقت.دوش يفرصم و سکول یاهالاک فرصم تمس هب هعماج فرصم یوگلارییغت هب رجنم لماوع رگید و
 دیآ يم تسدب قاچاق یاهالاک شورف و ينوناقریغ تادراو قیرط زا هک يهجوت لباق دمآرد و يجراخ یاهالاک یارب
 رتشیب ار يجراخ یاهالاک ات دهد يم هزیگنا مدرم هب فرصم گنهرف .تسا هداد شیازفا ار اهالاک دورو رادقم و هنماد
 .((Aghazadeh, et al. 2017, 4 دننک فرصم
 رد ربارب یاه تصرف روضح ينعم هب هزوح نیا رد يعامتجا تلادع.يلحم گنهرف هب قاچاق ينوگرگد ای لیدبت
 طباور یزرم قطانم نانکاس .تسا بسانم یاهرازاب قیرط زا يکیزیف و يلام هیامرس هب يسرتسد تراهم و شزومآ
 لامعا زا دعب اما تسا هتشاد دوجو اهنآ نیب تالماعت زا يحطس هشیمه و هتشاد زرم یاروام نانکاس اب یداصتقا
 قاچاق.دوش يم رتشیب یزرم نانکاس نیب رد قاچاق ،اه الاک قاچاق تالدابم لرتنک و یراجت دیدش یاه تیدودحم

 دننک يم رکف دارفا زا يلیخ ،بسانمان یداصتقا طیارش تلع هب و هداد رارق ریثات تحت ار نیناوق یارجا يگنوگچ
 قاچاق و يمسر ریغ تراجت هرابرد ينوناق عنم نادقف دننک يم هیجوت ار نیناوق ضقن و تسا هنالداعان یراجت نیناوق
 بسک روآدوس شور کی هب قاچاق تسا هدش نیا هب رجنم یزرم يحاون رد يبهذم نویناحور و نالاسگرزب فرط زا
 & ,Cheraghi (2016,4,دوش لیدبت يعامتجا شزرا یاراد و گنهرف هدرخ کی هب زین و يلغش تصرف و دمآرد

Heidari) 
 :زا دنترابع قاچاق شرتسگ و جیورت رد رثوم يعامتجا و يگنهرف لماوع نیرت مهم يلک روط هب

 نیب رد اهالاک يخرب تیعونمم ،هطوبرم نالوئسم يهاگآ مدع ،نانیشنزرم ددرت ،قاچاق تنس ،فرصم گنهرف-
 یاه هناسر یوس زا هدرتسگ تاغیلبت دوجو ،يجراخ یاهالاک فرصم گنهرف دشر ،يیارگ لمجت ،فلتخم یاهروشک
 .يبهذم و يلم تیوه هب يهجوت مک ،لاغتشا یاهتصرف دوبمک ،يجراخ یاهورگ
 یسایس و یرادا -4
 هنارای شیازفا.دراد هراشا قاچاق هلوقم اب طبترم یرادا رصانع و تیمکاح نورد یاهداهن هب یرادا و يسایس لماوع
 يناهج یاه تمیق و يلخاد یاهتمیق نیب توافت داجیا هب اه هنارای رگید و ،مدنگ ،نیزنب و تفن ریظن يساسا یاهالاک
 زا رتمک يلخاد تمیق یاراد یاهروشک زا قاچاق تراجت یارب یا هزیگنا تمیق توافت نیا و دوش يم رجنم
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 شیازفا.(ناگیاسمه هب ناریا زا..و ماشحا ،تخوس قاچاق دننام)دوش يم رگید یاهروشک تمس هب يناهج یاه تمیق
 طسوت زوجم نودب تادراو .دوش يم رجنم قاچاق یاه تیلاعف هعسوت هب تلود ندش گرزب و رازاب رد تلود تلاخد
 روبع ناکما هک يیاهنامزاس هاگ.دوش قاچاق زاس هنیمز دناوت يم يیوج تنار یارب اهنآ ذوفن و راشف و اه هاگتسد يخرب
 تالوصحم عیزوت هب درادن نانآ فیاظو اب يطابترا مه تادراو رما و تسا رسیم کرمگ هزاجا نودب زرم زا اهنآ

 هب هیبش یداصتقا روما رد تلاخد ای قاچاق اب ينامزاس عفانم ندش هتخیمآ سپ .دنزادرپ يم يلخاد رازاب رد يجراخ
 .(111 :6391 ،یوسوم)دنک يم فیعضت ار قاچاق اب هزرابم رما ،قاچاق
 تایلام و ضراوع عبات الاک تادراو .دشاب یداصتقا تالخادم ای یراجت یزاس دازآ عون هب شنکاو دناوت يم قاچاق
 زا تظافح و تادراو شهاک يلصا شور اما درب يم الاب يمسر متسیس قیرط زا ار یراجت یاه هنیزه و تسا یراجت
 تامازلا و يشنیزگ یاهالاک تادراو نتخاس عونمم ریظن یا هفرعت عناوم زا هدافتسا ،1131 ههد رد يلحم تادیلوت

 هب ار اهنآ عیزوت و اهتیفاعم هزاجا مه يتلود یاهنامزاس زا يخرب هب یدروم ای صاخ زوجم رودص .دوب زوجم رودص
 هک دننک يم هیالگ یداصتقا نالاعف و راجت .دننک يم رداص الاک تادراو زوجم داهن و زکرم19 .دهد يم تیامح هباثم
 یراجت یزاس دازآ. دوش يم دنیارف نیا رد تیفافش و يیوگخساپ فیعضت ثعاب زوجم رودص عجارم ترثک و ددعت
 هویش هکلب دشن قاچاق شهاک ثعاب اهنت هن دش ارجا روشک رد ناریا هیلع قارع يلیمحت گنج زا سپ هک ناریا رد
 نانکراک و همدخ رب يفنم ریثات يتلود تاررقم و اه تایلام شهاک.دز نماد ار دلومریغ یاهتیلاعف و قاچاق زا یدیدج
  .( Erami & Keshavarzian 2015,139, ) دراد يتلود عیانص و تلود
 میارج ،اهتسیرورت ریظن يتلود ریغ يیانج نارگیزاب زا يفیط ،يللملا نیب هعماج دشر دوجو اب ندش يناهج رصع رد
 رد ار ناهج فلتخم یاهروشک ،حالس و هدرب تراجت هصرع رد لاعف يللملا نیب یاه يناپمک و ينزهار ،هتفای نامزاس
 رد.دنا هتفایدوبهب و نیون یاهیروانف هب زهجم دنمتردق یاه هورگ نیا زا یرایسب .دنا هداد رارق دیدهت و مجاهت ضرعم
 هیحور تادیدهت نیا.تسا هدش داجیا اهروشک يلم تینما و يللملا نیب هعماج یارب يجنرغب لضعم کی هجیتن
 و دنک يم تیوقت ار نابزیم یاهروشک رد اهنآ سامت و هاگیاپ هک يلاح رد دنک يم فیعضت ار اهروشک نیب يگنهامه
 راچد نایچقاچاق و ناراکتیانج ،اهتسیرورت اب هزرابم یارب يفاک ينوناق و يسایس ،یداصتقا تامادقا رس رب زین اهروشک
 قاچاق دنهد يم ماجنا يتلود ریغ راکهبت نارگیزاب هک یا هناراکهبت یاهتیلاعف زا يکی .دنوش يم فالتحا و هعزانم
 و دوش يم مدرم زا یرایسب یارب تکالف داجیا ثعاب ينوناقریغ تراجت نیا ،بلغا .تسا مدرم و تامدخ اهالاک
 یاهروشک و ناهج یداصتقا و يسایس تابث و دنام يم يقاب اهتدم ات قاچاق یاهدمایپ.دنک يم لتخم ار روشک داصتقا

 رد ار هبناجود ای هبناجدنچ هنایارگمه تامادقا و تاراکتبا دننک يم يعس اهروشک اذل .دنک يم لاوز راچد ار صاخ
 . , Thachuk) 1112 30-1 ,)دننک جیسب يللملا نیب قاچاق و تقرس اب هزرابم
 ،يسرداد یاهتیلاعف و يیاضق و ينوناق لماوع شقن ،نیناوق هوبنا ریظن یرگید ينوناق و يقوقح یاهفعض ،عومجم رد
 ناریا ناگیاسمه و ناریا نانابزرم هاگدید توافت و اهنامزاس نیب مجسنم هلباقم مدع و قاچاق اب هزرابم رد يگنهامهان
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 یرادا یاهدحاو.تسا روشک رد قاچاق هدیدپ راهم مدع و يماکان لماوع هلمج زا نآ قیداصم و قاچاق هرابرد
 .درادن دوجو زین روشک رد الاک قاچاق اب هزرابم یارب صخشم
 ینوناق و یقوقح -5
 ره رد قاچاق يعقاو یاه هنیزه قاچاق دض نیناوق یارجا هک دنداد ناشن دوخ قیقحت رد (9131)ایراگاناپ و نیترام
 تادراو لک رد ينوناق ریغ تادراو مهس و لماک رادقم ای نازیم اما دهد يم شیازفا ار تادراو يلخاد تمیق و دحاو
 یداصتقا هعماج وضع یاهروشک رد یزرواشک یاهالاک قاچاق یارب یرظن لدم (131)نوترون .دهد يم شهاک ار
 یالاک فشک لامتحا زین و لقن و لمح هنیزه یو.دنک يم هئارا يلامش دنلریا و دنلریا یروهمج رب هیکت اب اپورا
 هنیهب باختنا دبای شیازفا تایلام خرن هچره هک داد ناشن و دریگ يم رظن رد دوخ لدم رد ار قاچاق ماگنه رد يقاچاق
 تایلام یاه خرن يتقو .داد دهاوخ شیازفا ار دنلوغشم و لیخد رما نیا رد هک يیاهتکرش دادعت و يقاچاق یاهالاک
 قاچاق یارب دوس هیشاح و دنهد يم شیازفا ار قاچاق زا دوخ راظتنا دروم یاه تنار نایچقاچاق دبای يم شیازفا
 لماوع و اهتکرشراظتنا لباق یاهدوس شزرا ،قاچاق فشک تروص رد اه همیرج خرن شیازفا .دوش يم هدرتسگ دوسرپ
 دراد دوجو يقاچاق یاهالاک رادقم و قاچاق یاهالاک یاه همیرج خرن نیب يفنم هطبار سپ .دهد يم شهاک ار قاچاق
 .دراد دوجو قاچاق تالوصحم رادقم و يتادراو یاهالاک رب هفرعت و تایلام شیازفا نیب يتبثم دنویپ ،رگید یوس زا و
 اهنآ لدم رد .دندرک يسررب ار يلم هافر و قاچاق رب نیناوق یارجا و رازاب راتخاس تاریثات (1331) ناراکمه و یابزرت

 رد اهنآ.دوش هافر دوبهب ببس قاچاق هک دراد دوجو لامتحا نیا دشاب نآ هنیزه زا رتگرزب قاچاق تمیق ریثات ،هچنانچ
 يم دوبهب ار هعماج هافر تلود ،اه يچقاچاق هیلع رب ينوناق تامادقا تدش شیازفا اب هک دننک يم یریگ هجیتن نایاپ
 . ( Farzanegan,2008,6)دشخب
 يگنهامهان ،فشاک یاه هاگتسد يگنهامهان هب ناوت يم قاچاق اب هزرابم رد ينوناق و يقوقح یاهفعض نیرت مهم زا
 یدابم زا ای الاک قاچاق الوصا.درک هراشا يکرمگ تراظن فعض و نانابزرم تالکشم و قاچاق اب هزرابم یاهتیلاعف
 اب و يکرمگ یاهتیدودحم قیرط زا ای دوش يم ماجنا يماظتنا یورین تراظن زا جراخ و زاجمریغ یاه هار و يکرمگریغ
 رد يتیزنارت هیلخت ،رگید يیالاک بلاق رد الاک یزاساج ،طلغ راهظا ،الاک شزرا يیامن مک دننام يیاهشور زا هدافتسا
 روحم ود رد یراذگ تسایس و يیارجا ،يتالیکشت رظن زا الاک قاچاق اب هزرابم .دریگ يم تروص هریغ و روشک لخاد
 .دهد يم ماجنا دوخ فیاظو ریاس رانک رد ار نآ هک تسا يماظتنا یورین اب تیلوئسم يیارجا رظن زا :دوش يم ماجنا
 يناسنا یورین دوجو ،قاچاق اب هزابم يیاراک طیارش زا يکی .درادن دوجو يلقتسم نامزاس ،الاک قاچاق اب هزرابم یارب
 تهج ناریا يمالسا یروهمج رد هک ينیناوق هلمج زا.(11-3 :1191 ،یرهپس) تسا بسانم تازیهجت و صصختم
 :زا دنترابع تسا هدش عضو داسف اب هزرابم
 ققحت یارب ات دنک يم فظوم ار ناریا تلود ناریا يمالسا یروهمج يساسا نوناق موس لصا:داسف اب هزرابم نوناق
 .دریگ راکب ار داسف عاونا اب هزرابم یارب مزال تاناکما همه ،مود دنب رد هدش حرطم فادها
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 يساسا نوناق موس لصا.تسا راصحنا هدیدپ ،قاچاق يلصا لیالد هلمج زا:یداصتقا راصحنا زا یریگولج لصا-
 .دریگ راکب راصحنا و دادبتسا لاکشا همه یزاسکاپ و یدوبان یارب مزال تاناکما همه زا تسا هدومن فظوم ار تلود
 یاهتصرف و هنالداعان یاه ضیعبت یدوبان یارب ار دوخ یاهشالت همه ات دنک يم فظوم ار تلود ننچمه موس لصا-
 موس لصا .دوش يم قاچاق شهاک ثعاب رقف شهاک .دریگ راکب یونعم و یدام یاه هنیمز رد همه یارب ربارب یداصتقا
 هنالداع و یداصتقا یزیر همانربققحت یارب دوخ تاناکما و اهشالت همه زا دنک يم فظوم ار تلود يساسا نوناق
 .Soheili And Mohammadi , (Jeshfaghani , 2 )دریگ راکب بسانم
 يم يناریا یاهالاک تارداص یارب يمسر زرا خرن شیازفا.دراد اهالاک همه رد قاچاق نازیم اب يفنم هطبار همیرج خرن
 هلدابم ار زرا نیا دنناوت يم اهنآ ،دننک يم تفایرد يجراخ زرا و رداص يناریا تالوصحم يتقو.دشاب بولطم دناوت
 یرتشیب لایر دیاب نوچ .دوش يم يقلت يفاضا يلام راب ،ينوناق نادننکدراو یارب اما دنروآ تسدب یرتشیب لایر و هدرک
 رب هنیزه ار ينوناق تروص هب اهالاک تادراو و دنک تخادرپ يتادراو یاهالاک یارب زاین دروم يجراخ زرا ات دنزادرپب
 يلام نیمات هایس رازاب قیرط زا ار دوخ ينوناق ریغ تراجت دراوم بلغا رد هنامرجم یاهدناب و نایچ قاچاق .دزاس يم
 تاداراو نییاپ نازیم هب رجنم و دبای يم شیازفا قاچاق يلام نیمات هنیزه ،هایس رازاب رد زرا خرن شیازفا اب .دننک يم
 يقلت هیاس داصتقا دناوت يم ينوناق یاهتایلام تخادرپ زا رارف.دوش يم ناریا هب يتعنص قاچاق یاهالاک
  . ( Farzanegan,2008,6)دوش
 نیچ رد قاچاق
 لرتنک یارب و تسا هدوب رادروخرب يگدرتسگ زا ناهج رد یرگید یاج ره زا شیب نیچ لحاوس رد قاچاق لمع
 .دیشک يم شلاچ هب ار نیچ تلود تیمکاح و رادتقا نوچ دوش هلباقم نآ اب هک دوب یرورض رایسب نیچ رد تراجت

 هتفای شرتسگ بونج رد نیکنات ای نیکنوت جیلخ ات لامش رد 1يئاهوب جیلخ زا لیام رازه3 لوط هب نیچ لحاوس
 ار یدیدش یاه تیدودحم و اهلرتنک نیچ هک يلاح رد .دشاب يم نیچ یداصتقا و يتعنص هعسوت مهم نوناک و .تسا
 داد ماجنا يیایرد یاهشروش و ينزهار هیلع یا هدرتسگ هزرابم و درک لامعا اهالاک زا یرایسب يیاجباج صوصخ رد
 يتایح عبنم هب يلحاس تراجت لاح نیع رد.درک عضو يیایرد تراجت صوصخ رد يکدنا تاررقم و تایلام يلو
 شیازفا ار نیمز و کمن رب اهتایلام و درک عضو تادراو رب يیاه هفرعت نیچ تلود نوچ دش لیدبت يتلود یاهدمآرد
 زا يشان یاهدمآرد رب نیچ یارگ يلم تموکح .دش لیدبت نیچ یزکرم تلود یارب يمهم یدمآرد عبنم هب و داد
 يتسیلایسوس یاهینوگرگد رب ار تیولوا نیچ تسینومک تموکح .تشاد دیکات اه هفرعت لامعا و يجراخ تراجت
 هب ار داصتقا رب تلود تیمکاح هک الاک قاچاق اب دندش روبجم نانچمه اما تشاذگ ينوماریپ يحاون و يلخاد يحاون
 داد ماجنا تاحالصا صرع رد قاچاق فقوت یارب یدیدش یاهلرتنک زین وئام تلود .دننک هلباقم دوب هتخادنا هرطاخم
(11-1 Thai,2018,).  

                                                                 
1 - Bohai 
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 درک بوکرس ار زاجم ریغ تراجت اهنت هن دوب هدنزاس رایسب نردم نیچ یزاس تلود ققحت یارب قاچاق هیلع رب گنج
 لباق يتایح يلام عبنم اه هفرعت ات درک کمک اهتسایس نیا.داد هعسوت هویش دنچ هب ار یزکرم تلود تیفرظ هکلب
 زا و تشاد يپ رد ار تادراو و تارداص رتهب میظنت یارب يتسیلیتناکرم یاهتسایس.دنک مهارف نیچ تلود یارب يیاکتا
 کیدزن سامت و ذوفن هنماد شرتسگ ثعاب.دیماجنا روشک رد هعسوت ققحت و اهتخادرپ رت بولطم نزاوت هب قیرط نیا
 احنا هب تلود تیمکاح فیعضت ثعاب قاچاق ،ناهج یاهروشک ریاس دننامه نیچ رد.دش هرمزور يگدنز رد تلود
 روشک نیا يلم یاهزرم میکحت و تلود رادتقا تیوقت هب قاچاق اب هزرابم و بوکرس نیچ رد.دوش يم فلتخم
 میسرت و یزرم یاهتراظن ،تایلام یروآ عمج ،تاررقم عضو رد یا هظحالم لباق یراذگ هیامرس نیچ تلود.دماجنا
 یارب گنج و تاطابترا ،لقن و لمح رد ينیون یاهیروانف و .داد ماجنا تراجت لرتنک و یزرم یاه ریسم و هشقن
 رتشیب ار ينومریپ يحاون رب دوخ رادتقا و داد رارق هدافتسا دروم روشک تسد رود لصاوف رد دوخ تردق شیامن
 دراد دوجو دیدج نیچ رد قاچاق و یزاس تلود ،نیناوق نیب يکیتیکلاید هطبار دهد يم ناشن اه هتفای هبرجت.دندرک
(11-11 Thai,2018,). ود هتبلا.تسا هدیچیپ و عونتم ،ناوارفرایسب ناریا هیاسمه یاهروشک رد ينوناقریغ تراجت 
 دشاب يم يقرش و يبونج یایسآ و ناریا نوماریپ یاهروشک هصخشم هک ينوناق ریغ تراجت عون نیرت مهم زا دروم
 دنه و نیچ و ناریا ينوماریپ قطانم.دشاب يم رگید مهم یاهالاک و و ناسنا قاچاق ،تخوس قاچاق ،ردخم داوم قاچاق
 و هحلسا قاچاق رد يللملا نیب تراجت هلمج زا .تسا هدرک هبرجت ار يمهم ينوناق ریغ تراجت و قاچاق یاهتیلاعف
 اهروشک نیا رد تاناویح و يلگنج تالوصحم ،بوچ قاچاق يللملا نیب تراجت ات ویتکاویدار و یا هتسه داوم
 هبنج رگید يخرب و دننک يم دراو ناریا هب يطیحم تسیز تامدص اهقاچاق عون نیا زا يخرب.تسا هتفای شرتسگ
 و تیهام ،عونت ،هنماد ،نیا دوجو اب.دنراد هارمه هب دوخ اب ار يفنم دمایپ ود ره يخرب و دنا هتشاد یرگ تراغ
 .(,Chouvy, 2013 191-391) .تسا هدشن کرد و هعلاطم يفاک روط هب هدیدپ نیا یاهمسیناکم
 رگید و یداصتقا یاه میرحت هلمج زا گنج نامز تاررقم ،نیچ یارگ يلم تلود ،مود يناهج گنج زا سپ
 رگید يتالمجت تالوصحم و سکول یاهالاک زج هب .درک وغل ار هدش لاغشا نیچ اب یراجت هدش لامعا یاهتیدودحم
 یزاسزاب یارب يتعنص داوم داد هزاجا نیچ تلود (نپاژ و هرک هلمج زا) دنتشادن نیچ اب يمسر يکیتاملپید طباور هک
 هرادا طسوت هدش داهنشیپ يجراخ کمک .دوش دراو هیلوا دییات نودب روشک نیا هنازور یاهزاین و نیچ داصتقا
 لیهست هک دوب دقتعم نیچ تلود.دش هتفریذپ نیچ طسوت تایلام نودب ،للم نامزاس یایحا و ،يشحبناوت
 ار گنج نامز زا يشان يمروت راشف و دنک يم کمک هدننک فرصم یاهالاک دوبمک شهاک هب يتادراو یاهتیدودحم
 یاه تخاسریز .دوب يلخاد یاهزاین نیمات یارب يساسا يتادراو یاهالاک دنمزاین هدز گنج داصتقا.دهد يم شهاک
 يمن راک لماک تیفرظ اب گنج زا دعب داد يم دنویپ يلخاد یاهنیمزرس هب ار يلحاس یاهرهشردام هک لقن و لمح
 يهت ار نیچ يجراخ یزرا ریاخذ عیرس يلیخ و تفای شیازفا تدش هب الاک تادراو یارب اضاقت هجیتن رد ؛دندرک
 یرسک هب لسوتم ار روشک نیا تلود ،نیچ هدیشاپورف يتایلام هیاپ و اهتسینومک اب هعزانم دیدشت نینچمه.دومن
 اهتسایس نیا عومجم رد.درک لوپ پاچ ای قلخ قیرط زا یدمآرد یاهدوبمک نیمات و يلام نیمات شهاک و هجدوب
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 نیچ فلتخم یاهرهش رد تمیق دیدش شیازفا و هتخیسگ ماجل مروت ثعاب هک دش یدساف هخرچ داجیا هب رجنم
 شیازفا 1431 لاس لوط رد دصرد1691 و 6431 لوط رد دصرد 242 يلک یاهتمیق ،یاهگناش رد لاثم یارب.دیدرگ
 لابند هب ات درک قیوشت ار ناگدننک فرصم و داد شهاک تدش هب ار مدرم دیرخ تردق ،هتخیسگ ماجل مروت .تفای
 یارب تسا نکمم یداصتقا يتابث يب هک يلاح رد.دنشاب دوخ هدش شزرا يب یاهلوپ و اهزرا فرصم یارب يیاه هار
 هب ارقف.دش يم ساسحا نیچ يلحاس يحاون مامت رد هتخیسگ ماجل مروت اما دشاب دنمدوس ریذپ تیلوئسم ریغ یا هدع
 تخس یاهزادنا سپ شزرا هک دندید يم دوخ مشچ اب طسوتم تاقبط هک يلاح رد دنتفرگ رارق راشف تحت تدش
 هب دندرک يم يگدنز تباث قوقح اب هک زین راشقا رگید و ناملعم ،نانکراک.دوب یدوبان و لوفا هب ور اهنآ هدمآ تسدب

 قاچاق یالاک دیرخ هب عورش دورن تسد زا ناشلوپ شزرا هکنیا یارب مدرم اذل.دندش ررضتم مروت تلع هب تدش
 .(,Thai,2018 111)دیماجنا مروت دیدشت هب لوپ ای زرا عیرس هخرچ نیا.دندرک
 زرا و الاک قاچاق اب هزرابمرد نیچ تامادقا
 هب شنکاو رد.تفای موادت گنج زا سپ یزاسزاب نارود رد دوب مکاح نیچ رب گنج نامز رد هک هتخیر مه هب داصتقا
 .درک لامعا مروت فقوت و داصتقا لرتنک یارب ار يصاخ تاررقم و طیارش نیچ تلود ،راوگان یداصتقا طیارش نیا
 زا یرارطضا یداصتقا تامادقا یرسکی نینچمه نیچ تلود ،درک هیبنت ار نازاب هتفس و نارکتحم هک ينیناوق رب هوالع
 و دوب هیامرس نایرج يهدناماس ،نیچ تلود تامادقا زا يکی.دومن لامعا يجراخ تراجت میظنت روظنم هب1431 لاس
 ندرک دودحم اب دوب دقتعم تلود .درک عونمم ار اهبنارگ تازلف و يجراخ زرا يصوصخ تالماعم قیرط نیا زا
 یرگید مادقا .دنک يم دودحم ار رورض ریغ یاهالاک تادراو دیرخ یارب سرتسد رد زرا ،يجراخ زرا هب يسرتسد
 .داد ماجنا زاجم يتادراو یاهتسایس میکحت و ندرک رت تخس اب ار مادقا نیا و دوب الاک نایرج يهدناماس ،نیچ
 رد 1431 لاس رد یرگنزاب یرسکی اب و دش لامعا و رشتنم 6431 لاس زا زین يجراخ تراجت يتقوم تاررقم
 یارب یدنب هقبط همانرب ددجم رارقتسا اب گنج نامز یداصتقا یاهلرتنک ،قیرط نیا زا.دندش يیارجا روشک رساترس
 گنج زا سپ نامز یزاسزاب یارب هک رگید يتعنص و ينیشام تازیهجت .دش ماجنا تادراو فلتخم تاقبط صیخشت
 هکنیا رب طورشم دنتفای هزاجا سکول یاهالاک يخرب .دوش دراو تسناوت يم يکدنا تیدودحم اب دوب زاین دروم
 داوم ریظن سکول یاهالاک رگید .دنوش نیچ دراو دنزادرپب ينونک دوجوم یاه هفرعت هوالع هب تایلام هفاضا دصرد12
 نیا زا ریغ یرگید زیچ ره .دندش عونمم تدش هب يشیارآ لیاسو ،يمشیربا تاعطق یاراد یاهالاک ،يیایرد يیاذغ
 يم دوب هدرک نییعت تلود هک یرادقم نآ هب هنازور يفرصم یاهالاک ات هتفرگ ماخ داوم زا اهیدنب هتسد ای تالوقم
 ،تادراو رب تراظن و تادراو تقوم تاررقم یارب ار يناگرزاب هریدم تئیه ای هتیمک ،نیچ تلود.دوش دراو تسناوت

 یراجت فلتخم یاه هیداحتا هب ابلاغ اهزوجم .دروآ دوجو هب يتادراو یالاک مجح ای اه هیمهس میظنت و اهزوجم رودص
 هطوبرم عیانص رد فلتخم یاهتکرش نیب مه اهنآ دوخ هبون هب هک تفای صاصتخا تراجت هتسر ای فنص ناونع هب
 و شریذپ و دنداد يم زوجم تساوخرد ،دندرک يم مان تبث يناگرزاب تیئه نیا طسوت دیاب اهتکرش .دندرک يم عیزوت
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 ،تلود ،حرط نیا رد تکراشم قیوشت یارب .دندرک يم تفایرد ،دوخ یاهالاک صیخرت زا لبق ار دوخ یاه هماندهعت
 .(,Chouvy, 2013 191-391) درک يم مورحم اهزوجم نیا تفایرد زا ار هدشن تبث یاهتکرش
 تادراو ،دازآ یاهالاک تدراو :درک میسقت هتسد هس هب ،دوخ هجراخ تراجت تاررقم ساسارب ار اهالاک نیچ تلود
 رب هوالع تایلام هفاضا دصرد12 اب سکول یاهالاک دورو هزاجا.هعونمم یاهالاک تادراو و زوجم یاراد یاهالاک
 یاهالاک زج هب يتادراو یاهالاک همه.دندوب يتارداص یالاک11 هعونمم یاهالاک لک دادعت .دوجوم هفرعت یاه خرن
 هریدم تئیه .دنوش دراو زوجم اب دناوت يم دنراد رالد12 زا رتمک شزرا ای دشابن يجراخ زرا مزلتسم هک هدش عونمم
 یرارطضا یداصتقا تامادقا.دش داجیا تاررقم ندرک گنهامه و تادراو زوجم رودص رب تراظن یارب زین يناگرزاب
 ذخا متسیس هلمجنم يجراخ تراجت تاررقم .تفرگ تروص يجراخ زرا راشتنا و الط راکتحا تیعونمم هلمج زا
 قاچاق لمع.دیدرگ عضو تخاس عونمم ار يجراخ زرا (شدرگ)راشتنا و الط راکتحا هک يتاررقم و يتادراو يهاوگ
 تراجت یراجم نیچ تلود.دیدرگ نییعت نآ یارب گرم ای یرابجا تمدخ تازاجم و دش فیرعت مرج ناونع هب
 روط هب يجراخ زرا ریاخذ يتقو .دومن دودحم يتادراو یاه هیمهس ای رادقم شهاک قیرط زا ار ينوناق و عورشم
 رد رالد نویلیم14 هب 1431 لوط رد رالد نویلیم111 زا ار تادراو مجح نامزمه روط هب تلود تفای شهاک رمتسم
 .(,Spruyt 1111 (211-35, یدصرد 21 شهاک ينعی داد شهاک نآ زا دعب و 3431 یاهلاس لوط

 راهم ار مروت یراتخاس کرحم درک يم شالت و دوب هجاوم یاروشد اب یراجت هدیچیپ تاررقم یارجا رد نیچ تلود
 یاهدوبمک اب نامزمه تراجت یور رب دیدج یاهلرتنک .دش قاچاق قیوشت ثعاب الاب يکرمگ ضراوع و قوقح.دنک
 نیچ رد گنج زا دعب نارود لوط رد يصوصخ شخب دوس یارب يعقاو یاهتصرف ،تابث يب داصتقا و الاک نمزم
 مجح .دوب یراجت یاهلرتنک هکلب دوبن يکرمگ قوقح تخادرپ ،قاچاق یارب هدمع کرحم ،ناققحم رواب هب .درک مهارف
 طیارش نینچ تحت.درک باذج اتبسن ار قاچاق و راوشد ار ارجا دنیارف ،تادراو رب رگید یاه تیدودحم و تادراو
 یاهالاک دیرخ فرص ار دوخ طوقس لاح رد لوپ و زرا.دننک لمحت ار یرتشیب نایز دنتشادن لیامت راجت ،یرازاب
 یارب یزرم طخ نانکراک یارب اقب دربهار ،داسف دندرک دیدشت ار مروت یازداسف هخرچ نیاربانب دندرک زاین دروم رتمک
 تادراو یارب ناما يب یاضاقت و تخس یراجت یاهلرتنک زا يبیکرت هطساو هب هدش قلخ یاهتصرف زا ندرب دوس
 .دندرک یذاخا الاک تادراو زوجم ضوع رد تکرش شش ِیراجت زا نیچ کرمگ لماع راهچ ،صاخ مادقا کی رد.دوب
 نارومام مادعا و هوشر ماهتا هب تدم دنلب یاهنادنز هب راجت ندرک موکحم اب نیچ تلود تفر ول اهنآ همانرب يتقو
 داصتقا و قاچاق هدیدپ شرتسگ رد یراکیب شقن .(,Thai,2018 111-141)داد ناشن شنکاو داسف مرج هب کرمگ
 ار تلود دمآرد و تسا هیاس داصتقا گرزب شخب قاچاق ،يتایلام رارف و قاچاق ناهنپ تیهام تلع هب .تسا مهم هیاس
 يمسر زرا خرن نیب .دشاب يم روشک یزرم يحاون رد قاچاق شیازفا لیالد هلمج زا رقف و یراکیب اذل.دهد يم شهاک
 طسوت قاچاق و ينوناق تراجت نیب باختنا و ناگدننکرداص و ناگدننک دراو راتفر .دراد دوجو طابترا هایس رازاب و
 قاچاق یاهالاک هطساو هب هک دننک يم هدافتسا هایس رازاب يجراخ زرا زا قاچاق یاهالاک.تسا لیلحت نیا یانبم اهنآ

 يهاوگ تفایرد عبات يتادراو یاهالاک زا يخرب صیخرت و الاک تادراو هکنیا هب هجوت ااب .تسا هدمآ تسدب يتارداص
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 يگنهرف لماوع.دوش يم قاچاق ثعاب يهاوگ ذخا ينالوط دنیارف نیا تسا فلتخم یاه هناخترازو و اهداهن زا زوجم ای
 قاچاق لماوع زا رگید يکی يفرصم گنهرف تلع هب يجراخ سکول و يفرصم یاهالاک دیرخ هب مدرم لیامت و
 يم اهدمایپ نیا هلمج زا دراد روشک تینما و داصتقا یارب یدایز يفنم یاهدمایپ و تاریثات قاچاق زرا و الاک .دشاب يم
 هنیزه شیازفا ،روشک رب یزرا یاه هنیزه لیمحت ،تلود یداصتقا یاه تسایس یزاس يثنخ ای یزاس رثا يب هب ناوت
 و رییغت نینچمه.دوش يم يساسا یاهالاک تادراو یارب تلود طسوت زرا بسانم صیصخت لالتخا ،يمسر تادراو
 و يلغش یاهتصرف شهاک و يلخاد يتعنص تالوصحم یدوبان و فیعضت ،يعامتجا فرصم یوگلا یزاس بویعم
 Rostami,2016,8 And) دوش يم يتسیز يگنهرف ای يگنهرف ویب راجنهان یاهوگلا شخپ و يلم هنارس دمآرد شهاک

Mamazizi). 
 ناریا رد زرا و الاک قاچاق یداصتقا و یسایس ،یتینما یاهدمایپ

 لماوع زا یداصتقا تینما .تسا روشک رد زرا و الاک قاچاق يفنم تاریثات زا رگید يکی یداصتقا تینما نییاپ حطس
 یراذگ هیامرس و یداصتقا تکراشم ،یداصتقا تینما فعض ای نادقف تسا رازاب تمالس ظفح و رازاب يیافوکش مهم
 تکراشم مدع دنک يم مهارف قاچاق تراجت هعسوت و دشر یارب ار هنیمز و دهد يم شهاک ار يتلود ریغ یاهشخب رد
 .دوش يم یداصتقا تینما شهاک ثعاب یراذگ هیامرس و دیلوت رد اهنآ
 دنک ذوفن ناریا رد هچنانچ قاچاق گنهرف.دوش يم رگید لوصحم ای الاک قاچاق هب رجنم لوصحم ای الاک کی قاچاق
 يتابث يب و يسایس ينماان هب ناوت يم تالکشم نیا هلمج زا دنک يم داجیا عماوج و تلود یارب یدج تالکشم
 دننک يم ضقن ار ينیمزرس لرتنک نایچقاچاق نوچ .درک هراشا يماظن تینما و نوناق ،مظن ندش لتخم ،داسف زا يشان
 ينماان .دنرب يم نیب زا ار يجراخ نمشد ربارب رد يلم تمواقم هیحور .دنهد يم شیازفا ار ينماان و مسیرورت لامتحا
 ردخم داوم اهوراد زا هدافتسا شیازفا زا يشان يعامتجا یاه ينارگن ،مسیروت لوفا و هیامرس زاورپ زا يشان یداصتقا
 تلع هب قاچاق داوم و وراد یایفام .دنتسه تادیدهت نیا هلمج زا يکیژولوکا ينماان ،تالکشم نیا زا يشان میارج و
 تنوشخ و داسف هطساو هب تیاهن رد و دنوش يم يیاز نابایب و شیاسرف ،يگدولآ داجیا ثعاب دوخ يتایلمع یاهشور
 . , Thachuk) 1111 211-194 ,)دبای يم شیازفا مرج يسایس

 زا روشک يلام یاهداهن و ناریا تراجت دیدهت ،يناریا نادنورهش يعامتجا هافر و تشیعم ،يگدنز ،هعماج دیدهت-
 حلص ،تینما دیدهت ،يناهج يلام یاه متسیس رد ناریا عفانم و يلخاد تادیلوت و اهالاک تباقر ،تراجت رب ریثات هلمج
 هتفاین هعسوت یاهروشک رد اصوصخ دزادنا يم هرطاخم هب ار ناریا يلم تینما عفانم دوخ هبون هب هک يناهج تابث و
 و يتینما تالدابت رد ينز هناچ تردق شهاکو دوش يم..و يعمج راتشک یاه حالس هعسوت ثعاب هک ناریا ينوماریپ

 ناریا رد زرا و الاک قاچاق يسایس و يتینما تاریثات و اهدمایپ رگید زا قاچاق تلع هب رگید یاهوشک اب يسایس
 .دشاب يم
 و تلود یاهدمآرد شهاک:درک هراشا ریز دراوم هب ناوت يم زرا و الاک قاچاق يعامتجا و یداصتقا یاهدمایپ هلمج زا
 تالوصحم و دیلوت شخب رد دوکر و لالتخا ،يجراخ زرا ضارقتسا و يکناب متسیس زا ضارقتسا ،يکرمگ ضراوع
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 یاهتسایس ذوفن و ریثات نتفر تسد زا ،قاچاق و ناهنپ داصتقا رد لاعف ناربهر یارب تنار اهدرایلیم هب يبایتسد ،يلخاد
 یاج هب يفرصم یاهالاک رد یراذگ هیامرس شیازفا ،تارداص یاه هنارای نتفر تسد زا ،دیلوت شخب رد تلود
 ،دیلوت دیدهت و بیرخت ،قاچاق نازرا یاهالاک تلع هب يلخاد یاهالاک تمیق رد نارحب داجیا ،یا هیامرس یاهالاک
 ،ينوناق و يمسر تراجت رد لالتخا ،رازاب رد يجراخ یاهالاک تیوقت ،روشک هعسوت و لاغتشا و یراذگ هیامرس
 تاناسون و نانیمطا مدع شیازفا ،يمسر ریغ داصتقا هب يلم داصتقا نداد دنویپ ،هقطنم و روشک رد يیوش لوپ شیازفا
 زا.يلخاد داصتقا رد دلوم یراذگ هیامرس شهاک .بذاک لغاشم داجیا ،يلم عبانم فالتا و اه هنیزه شیازفا ،داصتقا رد
 Soheili And Mohammadi , ,22016 )روشک یداصتقا تینما شهاک ،يتایلام رارف و روشک یزرا عبانم نتفر تسد
, (Jeshfaghani. 
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یدابم دوجو ،تابث يب ،اپون ،هتفاین هعسوت ناگیاسمه ،ناریا يبآ و يکشخ یاهزرم يگدرتسگ و يیایفارغج تیعقوم
 شهج و قنور تسایس بوچراچ رد.تسا هتخاس راوشد ار لضعم نیا اب هلباقم ،قاچاق یاهشور يگدیچیپ و فلتخم
 ققحت یارب يملع یاه يشم طخ و اهتسایس هیهت ،دشاب يم يلخاد دیلوت و يلخاد داصتقا زا تیامح مزلتسم هک دیلوت

 زا هدافتسا و زرا و الاک قاچاق اب هلباقم یاهتسایس نیودت ،هنیمز نیا رد.دشاب يم يساسا تیمها یاراد دیلوت شهج
 روشک رد دیلوت يساسا عناوم عفر و رادیاپ هعسوت داجیا و روشک رد دیلوت شهج ققحت یارب اهروشک رگید براجت
 مزال يلام عبانم دوبن ،سیلپ یاهورین اب يتلود یاهداهن و تارادا نایم یراکمه نادقف .دشاب يم یدایز تیمها یاراد
 یریگراکب.دنتسه الاک قاچاق دیدشت رد رثوم لماوع زا رثوم یرادا یاهورین دوبمک و قاچاق یاهالاک اب هزرابم یارب
 لماوع زا دیعبت رد ِیلنسرپ و اهورین ،نازابرس هلمجنم یزرم يحاون رد سیلپ یاهورین طسوت رثومریغ يناسنا یاهورین
 هدیدپ هرابرد مزال يهاگآ و شناد زا تسیاب يم سیلپ یورین .دشاب يم الاک قاچاق اب هلباقم رد تیقفوم مدع رگید
 شورف و عیزوت رب قیقد تراظن و لرتنک نادقف .دنشاب رادروخرب اهالاک ينوناقریغ جورخ و دورو اب هزرابم و قاچاق
 رت نارگ ار زرا و الاک قاچاق لرتنک هار نالوئسم زا یا هدع .تسا الاک قاچاق زاس هنیمز رگید لماوع زا مه اهالاک
 روشک رد تالوصحم رگید و نیزنب تمیق یربارب دنچ شیازفا هب و دنناد يم لخاد دیلوت تالوصحم و اهالاک ندرک
 عون نیا.دنتسه هیکرت نوچ يیاهروشک اب...و لیئوزاگ و نیزنب نوچ يیاهالاک تمیق یزاس ربارب يپ رد و هدوبن يضار
 ،تیفافش رما رد اه هاگتسد همه يگنهامه قاچاق اب هزرابم راکهار.دوش يم مدرم هب يفعاضم یاه راشف ثعاب اعطق هاگن
 .تسا روشک رد مروت و یراکیب لضعم اب هزرابم و روشک رد دیلوت تیوقت هب هجوت ،الاک قاچاق اب هزرابم و یریگشیپ
  :زا دنا ترابع شهوژپ تاداهنشیپ

  یزرم ریذپ بیسآ يحاون رد یراکیب و ينیمزرس تلادع هب هجوت و نزاوتم هعسوت-
  اه هلکسا ای اهزادناراب يهدناماس-
 قاچاق یالاک لمح ندروآرد لرتنک تحت-
 يیایرد لقن و لمح يهدنامزاس-
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 اهالاک هریخذ صوصخم کرمگ یاهرابنا لرتنک و يهدنامزاس-
 .رازاب هتشر رد الاک اب هزرابم داتس وضع یدنمناوت و صصخت یاقترا-
 اهزرم ریذپ ذوفن و بویعم یاهشخب یزاسکاپ و یزرمارف تالدابم يهدنامزاس-
 et al, , (Jeshfaghani ,22016 ) روشک دازآ قطانم رد قاچاق زا یریگولج-
 يتاعالطا و ينوناق تامازلا دوبهب-
 گنهامه و يناشوپمه تهج يماظن و ينوناق يیارجا ،يتاعالطا تاماقم و اهداهن نیب يتینما یاه فاکش ندرکرپ -
 .اهنآ تامادقا رتشیب هچره ندرک
 ناگیاسمه اب و روشک لخاد رد يتینما تاعوضوم رد کیدزن یراکمه شیازفا -
 روشک يماظن و یداصتقا و يسایس یاهداهن هیلک نیب يگنهامه و ماجسنا
 عبانم
 و يیورایور یاهراکهار و ناریا رد الاک قاچاق یداصتقا یاهدمایپ و للع يسررب ،(4391)انیس ،يسابع و رابج ،يغاد هرق ،دیجم ،يیالاد-

 .هیردیح تبرت هاگشناد ،دهشم ،یداصتقا هعسوت و تیریدم ،یهوژپ هدنیآ یللملا نیب سنارفنک نیمود ،نآ اب هزرابم
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 21-1صص ،291 هرامش ،یناگرزاب یاه یسررب

 ناریا هجراخروما ترازو تاراشتنا ،قارع و ناریا کیتیلپوئژ رب یلیلحت(1191)هللا تزع ،يتزع

 شناد همانلصف ،يمالسا بالقنا زا سپ الاک قاچاق یاهدمایپ و للع ،(3191)مظاک ،يناراب يقوذ و سابع ،روپ يلع ،میهاربادیس ،هداز يلق-

 141-311صص ،3191 ناتسمز ،یماظتنا

 لاس ،یعامتجا ماظتنا همانلصف ،ناوارس یزرم ناتسرهش داصتقا رب نآ ریثات و الاک قاچاق رب رثوم لماوع يسررب(2391)دیجم ،هداز میرک
 19-11صص ،1 هرامش ،متشه
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 ،9/1 هرامش ،9 هرود ،هقف و قوقح ،یسایس مولع تاعلاطم ،نآ مرج ينوناق لیلحت و الاک قاچاق يسررب ،(6391)دومحم ،یوسوم-
 211-111صص
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-Spruyt, Hendrik. (2007)War, Trade, and State Formation.” In The Oxford Handbook of 

Comparative Politics, edited by C. Boix and S. Stokes, 211–35. Oxford: Oxford University 
Press, 

-Mamazizi, Solayman and Rostami, Yaghob (2016) on the examination of reasons why border 
dwellers tend to goods smuggling and its impacts on the non-accomplishment of economic 
development. World scientific news 52(2016). 

-Aghazadeh, Alireza, Ardebili, Mohammadali, Ashouri, Mohammad and Mahdavisabet, 
Mohammadali(2017) Investigating the Effective Factors on the Occurrence of Smuggled 
Goods in Iran, Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 5; 2017. 

Cheraghi, D., & Heidari, K. (2016). Survey of effective factors of smuggling goods in Iran with 
emphasis-subsidencis rule. Tarbiat Modares Universit 

-Jeshfaghani, Hosein Aliahmadi, Mohammadi ,Omran, luck ,Seyyed Mohsen, and Soheili, Ali ,( 6111  ) 
Field Study of Financial adverse effects caused by smuggling in Iran.  



 960 ...و الاک قاچاق یسایس داصتقا

-Farzanegan, Mohammad Reza (2008), Illegal Trade in the Iranian Economy: Evidence from a 
Structural Model, Dresden University of Technology, Working Paper.p: 409. 

-Erami ,Narges & Keshavarzian, Arang(2015) When ties don't bind: smuggling effects, bazaars and 
regulatory regimes in post-revolutionary Iran ,Economy and Society ,Volume 44 Number 1 
February 2015: 110 

-Siers, Rhea (2007) The Implications for U.S. National Security, PRAEGER SECURITY 
INTERNATIONAL,Westport, Connecticut London 

-Chouvy ,Pierre-Arnaud ,(2013)The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods 
and Natural Resources in Mainland Southeast Asia, Palgrave Macmillan. 

-Thachuk ,Kimberley L. (2007)TRANSNATIONAL THREATS Smuggling and Trafficking in 
Arms, Drugs, and Human Life, PRAEGER SECURITY INTERNATIONAL, Westport, 
Connecticut London. 

Thai, Philip, 2018, CHINA’S WAR ON SMUGGLING, Columbia University Press / New York- 

 

 

 

 

 


