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قاچاق کاالژئوپلیتیک ایران و تأثیر آن بر 

چکیده
هـاى فرهنگـى، در طـول تـاریخ پرفـراز و نشـیب خـود        ، شرایط طبیعى و ارزشژئوپلیتیکیایران با توجه به موقعیت خاص 

واقع شـده و دو قـاره   ترین قاره جهان یعنى آسیاایران در پهناورترین و کهن. بسیارى را پشت سر گذاشته استرویدادهاى
هاى اهمیت این پل ارتباطى، اشـغال ایـن کشـور طـى دوجنـگ جهـانى اول و       از نشانه. کندمىاروپا را به هم وصلآسیا و

موقعیـت گـذرگاهی ایـران بـه     «،بنابراین.استایران دوم به وسیله نیروهاى متخاصم با وجود اعالم صریح بیطرفى از سوى
عمیقی که بـر تحـوالت سیاسـی ـ اقتصـادي      تأثیراتکند و همچنین اي ایفا میسبب نقش پر اهمیت که در مبادالت منطقه

کنـد، بـه یـک    و آناتولی وارد میفارسخلیج، شبه قاره و اقیانوس هند، و قفقازهمچون آسیاي مرکزي،هاي وسیعیحوزه
استعدادهاي محیطی، جغرافیایی و اقتصادي با قابلیـت  يداراکشور ایران .موقعیت حساس ژئوپلیتیکی تبدیل گردیده است

منبعی براي درآمد دولت، چشم اندازي براي دفـع یـا جـذب منـابع اقتصـادي و پایانـه اي بـراي        ،اقتصادي خاصمبادالت 
بـا توجـه بـه    ایران .به شمار می روندکشور اقتصادي مهم ي مخرب اقتصادي به شمار رفته و اینها از جمله مسائل هافعالیت

سـبب  آن،ودن مرزهاي غربی و بیابانی بودن مرزهاي شـرقی کوهستانی بموقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خاص خود، که 
، وجود مرزهاي طوالنی با همسایگان، کنترل و نظـارت بـر ورود و   گسترش قاچاق کاال و دشواري مبارزه با آن شده است

افـراد  اعی و اجتمـ قاچاق کاال با تحت تاثیر قرار دادن وضعیت اقتصـادي  . سازدخروج کاالها را از این مرزها را دشوار می
قاچـاق کـاال و ارز اگـر    .کنـد پذیر، عالوه بر سالمتی، معیشـت و اشـتغال آنـان را تهدیـد مـی     به ویژه اقشار آسیب،جامعه

ترین عارضه و عالمت بیماري اسـت کـه اقتصـاد کشـورمان بـه آن      بزرگترین معضل اقتصاد ایران نباشد، بی تردید برجسته
تا ضمن بررسی اهمیت ژئوپلیتیک ایـران از جهـات گونـاگون، بـه بررسـی تـأثیر       این مقاله در صدد است.مبتال شده است

.ژئوپلیتیک بر قاچاق کاال و تدوام و تأثیر و چینش همسایگان بر تسهیل قاچاق به ایران پرداخته شود
.ژئوپلیتیک، ایران،  قاچاق کاال،  توسعه یافتگی و مرز: کلیديهايهواژ

:مقدمه
علـم درتحولتأثیرتحتعمدتاًکهجهاندرآنايمنطقهوفضاییتوزیعوجهانیقدرتنظاممتحولوپویاسرشت

دیگـر سـوي ازژئـوپلیتیکی متغیروثابتعواملکارکردونقشدرتحولوسوییازهاملتآگاهیسطحوتکنولوژيو
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وتحـول حالدردائماًیکدیگرباهاملتوهادولتروابطوايمنطقههاينظاموجهانینظامکهشودمیباعثدارد،قرار
وايمنطقـه جهـانی، سـطح درراسیاسـی هـاي پدیـده ماهیـت دقیقوعلمیمطالعهضرورتواقعیتاین. باشنددگرگونی

عمـل میـدان ونمایـد میناپذیراجتنابراهاپدیدهکارکردبازتابوپیدایشعواملنیزوآنهاگیريشکلکیفیتمحلی،
.دهدمیقرارممالکسیاسیجغرافیايوژئوپولیتیکیهايظرفیتفرارويراايگسترده

آنـان زمـانی ومکانیرفتارهايازايمجموعهدرتعاملشرایطایجادوژئوپلیتیکمحیطازبرگرفتههادولتعملکرد
عمان در جنوب و دریاي خزر در شـمال،  در عین حال، قرار گرفتن ایران در میان آبهاي آزاد خلیج فارس و دریاي است،

به همین دلیل موقعیت مناسب و ممتـاز، ایـران همـواره    . این کشور را در موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیکی قرار داده است
از طرفی ژئوپلیتیک ایران هم عاملی شده که قاچاق کاال بـه راحتـی   . اي داشته و داردي جهانی جایگاه ویژههادر استراتژي

.بر براي ایران باشدرد کشور شود و از سوي مبارزه با پدیده قاچاق کاال مشکل و هزینهوا

:ي تحقیقهاسؤال
ژئوپلیتیک ایران چه تأثیري بر قاچاق کاال دارد؟-
ي مرزي ایران چه تأثیري بر قاچاق کاال دارد؟هامیزان توسعه کشورهاي همسایه و استان-

:هاي تحقیقفرضیه
هـاي مختلفـی دخالـت دارنـد کـه از مهمتـرین ایـن عوامـل موقعیـت          کـاال از مسـیر ایـران عوامـل و زمینـه     در قاچاق-

یاز نظـر موقعیـت ژئوپـولیتیک   ،شـرایط طبیعـى  و کشور ایران با توجه به موقعیـت خـاص جغرافیـایى   . ژئوپلیتیکی آن است
.باعث قاچاق کاال و گسترش آن شده است

.و کشورهاي همسایه عاملی اساسی در قاچاق کاال و استمرار آن در ایران استي مرزيهاعدم توسعه در استان-

:پژوهشروش
صـورت دراینترنتی–ايکتابخانهمنابعازاستفادهوتحلیلی-توصیفیروشطریقازاستشدهسعیپژوهشایندر

.شوددادهپاسخهاسؤالاینبهنموداروآماريهايدادهازلوزم

:نظريچارچوب
وموضـوع ابعـاد بررسـی بهآناساسبربتوانکههستندمفهومیمدلییاچارچوبنیازمندکاربرديتحقیقاتتمامی

تـأثیر ژئوپلیتیـک   براسـاس نیـز شـده ارائـه پژوهش). 32:1379همکاران،وادواردز(پرداخت تحقیقمتغیرهايبینارتباط
خـواهیم آنهـا بررسـی بـه ادامهدرکهدهدمیتشکیلراپژوهشاینتحلیلیچارچوبواستایران بر قاچاق کاال استوار

.پرداخت
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51/کاالقاچاقبرآنتأثیروایرانژئوپلیتیک

:ژئوپلیتیک
امروزه ژئوپلیتیک به یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات مورد توجـه اندیشـمندان و رهبـران سیاسـی جهـان تبـدیل       

هـاي بعـد بـا اسـتقبال اندیشـمندان      در سـال ژئوپلیتیک از اوایل قرن بیستم با طرح اندیشه مکیندر مطـرح شـد و   .شده است
.رو گردیدهسیاسی روب

هـاي  اندیشـه . دنیا تحوالتی عظیم را به خود دیـده اسـت  ،از زمانی که واژه ژئوپلیتیک وارد عرصه علوم جغرافیایی شد
لمـی مطـرح   برخاسته از این مفهوم جدید در عرصه سیاست توانسته است گردش قدرت را به صورت کامالً تاثیرگذار و ع

اي و محلـی هدفمنـد و روشـمند    هـاي جهـانی، منطقـه   اجتماعی جهـان را در مقیـاس  –اي که امنیت سیاسینماید، به گونه
رفیــع (هــاي ژئوپلیتیــک مــورد بحــث قــرار دهــدســاخته و کشــورها را بــا الگوهــایی برخاســته از موقعیــت و ســایر ویژگــی

،96:1387.(
گیـري اسـتوار   فیایی در فرآیند تحقیق بر نظمی منطقی و در روند تحلیل بر بهـره از منظر ژئوپلیتیک، شناخت ابعاد جغرا

. انـد خود را در صحنه سیاسی یک محیط جغرافیایی بر جا نهادهتأثیراتکه در طول زمان در ارتباط با مفهوم قدرت است
جغرافیاي سیاسی بـه  ،در واقع. شودآفرینی درون کشور روي پدیده قدرت پیگیري میدر مطالعات جغرافیاي سیاسی نقش

تیـک، نقـش محـیط    یامـا ژئوپل ،پردازد، مانند تقسیم زمـین و مرزهـا  گیري سیاسی بر محیط جغرافیایی میتصمیممطالعه اثر
).35:1379مجتهدزاده،(نمایدگیري سیاسی بررسی میجغرافیایی را در تصمیم

کـه آنجـا از. باشـد برخـوردار خـوبی قابلیتازتواندمیهادولتعملیسیاستاتخاذدرژئوپلیتیکتحلیلرو،ایناز
بـه اقـدام خـود کشـور جغرافیـایی اوضاعبهتوجهباهادولتدارد،وجودارتباطهادولتسیاستوجغرافیاییعواملبین

).Sulivan,1986:2(داردايویژهاهمیتژئوپلیتیکیمطالعاتدلیل،همینبه. کنندمیگذاريسیاست
اي و جهـانی ایـن مکـانیزم مـورد توجـه قـرار       توان گفت در مطالعات ژئوپلیتیک، مطالعه کـارکرد منطقـه  می، بیان دیگربه 
به سخن دیگـر، ژئوپلیتیـک یـا سیاسـت زمـین،      . هاي سیاسی استگیرد و جغرافیاي سیاسی درگیر تحلیل فضایی پدیدهمی

.نمایدنقش عوامل جغرافیایی در سیاست ملل را بررسی می

:تعاریف ژئوپلیتیک
وجـود نظراتفاقآنماهیتسربرهنوزوبودهشناورمفهومینظرازگذشتهقرنیکدرآنوضعزمانازژئوپلیتیک

ــدارد ــدگاهون ــاوتیهــايدی ــارهمتف ــتدرب ــرازآنماهی ــه شــده اســت   اب ــی ارائ ــاریف فراوان ــاکنون تع ــراي آن ت در . و ب
بـه معنـاي سیاسـت اسـت و معـادل فارسـی آن       ) politics(معنـی زمـین و پلیتیـک   به) Geo(ژئو) Geopolitics(ژئوپلیتیک

هـاي نظـامی را بـر حسـب     تـا رفتـار سیاسـی و توانـایی    استالملل سیاست جغرافیایی است که دیدگاهی براي سیاست بین
-یا بر امور تـاریخی بر طبق این رویکرد ژئوپلیتیک با درجات مختلف، بیانگر تاثیر قطعی جغراف. محیط طبیعی توضیح دهد

Alton(سیاسی است & Plano, الملل توسط صـاحبان قـدرت و   ژئوپلیتیک شیوه قرائت و نگارش سیاست بین). 1988:98
).22:1377میرحیدر،(اي استي سیاسی در سطح ملی و منطقههاگیريثیر آنها بر تصمیمأاندیشه و ت

برخی از ایـن تعـاریف همچنـان    . نداهی را از ژئوپلیتیک ارائه نمودهاي مختلف، تعاریف متنوعها با دیدگاهژئوپلیتیسین
:قالب کالسیک خود را حفظ کرده و برخی از تعاریف کامالً نو به نظر می رسند
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اسـتراتژیک بـه وسـیله تحلیـل     –ترسیم جغرافیایی روابط دیپلماتیک«: به نظر ریمون آرون، ژئوپلیتیک عبارت است از
دیپلماتیـک بـه عنـوان معلـول شـیوه زنـدگی و محـیط زیسـت         يهـا بع طبیعـی، و تفسـیر گـرایش   اقتصادي منا–جغرافیایی

).(Aron,1996:191) دریاییکشاورزي،غیرمهاجر،چادرنشینی،(
علمی است کـه جهـات پیوسـتگی زمـین را بـراي پیشـرفت و توسـعه سیاسـی         « هاوس هوفر نیز معتقد است ژئوپلیتیک

هاي بحرانی را کشـف  دانند که پدیدهمی» ايروش ویژه«لورو و توال ژئوپلیتیک را.)Dikshit,1995:13(»کندمیبررسی
هاي تهاجمی یا دفاعی را بر سر یک محدوده ارضی از نظر محـیط جغرافیـایی، انسـانی و طبیعـی     کند و راهبردو تحلیل می
).34: 1381لورو و توال، (کندتعریف می

ثیر أژئوپلیتیـک تـ  . مطالعه کاربردي روابط جغرافیایی میان فضا و سیاست اسـت ژئوپلیتیک «:سوئل کوهن  معتقد است
کـنش متقابـل فضـایی و    . کنـد هـا مطالعـه مـی   دو جانبه الگوهاي فضایی، اشکال و ساختارها را با عقاید سیاسـی و سـازمان  

ریـزي و ایجـاد   ل را قالـب الملـ سیسـتم ژئوپلیتیـک بـین   ) اي و جهانیمحلی، ملی، قاره(فرآیندهاي سیاسی در تمامی سطح
ــت ــرده اسـ :Cohen,1978(» کـ ــی ).17 ــرد مـ ــالزداد  ژئوپلیتیـــک را رویکـ ــی کـ ــف آن مـ ــد و در تعریـ ــددانـ : نویسـ

).23: 1381حافظ نیا، (هاي جهانی است که بر اهمیت سرزمین و منابع تاکید دارداي به سیاستویژه» رویکرد«ژئوپلیتیک
ها داراي تفوقی نسبت به یکـدیگر هسـتند،   حتی در جهان امروز که ابر قدرتژئوپلیتیک، «:ایوالکست نیز معتقد است

ژئوپلیتیک همچنـین مجموعـه پیچیـده نیروهـاي متخاصـم و متعـددي       . تنها به معنی رقابت استراتژي در ابعاد جهانی نیست
یا زور، تفوق سیاسـی  پردازد، خواه به این منظور که به رغبتهاي به ابعاد کوچک به کشمکش میاست که براي سرزمین

کم وکاست از صحنه بیرون رانند و ایـن معنـی ژئوپلیتیـک    خود را برقرار سازند و خواه به این منظور که رقباي خود را بی
).7: 1368الکست، (» شاید مقبولیت بیشري نیز داشته باشد

بـراي رها بـه عنـوان پدیـدارهاي ویـژه     العه کشوطم« :از، عبارتندکنیمتوانیم از ژئوپلیتیک بیان تعاریف دیگري که می
عوامـل جغرافیـایی روي   مطالعـه اثـر  «). 7:1379تقـوي اصـل،  (درك چگونگی دستیابی آنها براساس جغرافیـاي قدرتشـان  

).21:1381مینایی،(»هاي دگرگون شونده جهانسیاست
ژئوپلیتیـک مطالعـه ترتیـب و تـوالی قـدرت در جهـان       : بگـوییم اگر بخواهیم تعریف دقیقی ارائه دهـیم، بایـد  ،بنابراین

تر هم شکل جهانی این ترتیـب و تـوالی را در   این تعریف با بیانی دقیق،در واقع. استسیاسی تقسیم شده و از هم گسیخته 
.کندکند و هم موازنه مفید در بازي قدرت را ایجاد میاي آن را مطالعه مینظر دارد و هم اشکال منطقه

اهمیت ژئوپلیتیک
تمامى مفاهیم داراى تاریخ و جغرافیـا هسـتند و مفهـوم ژئوپلیتیـک نیـز در      «پردازان فرانوکرا، به اعتقاد بسیارى از نظریه

توسـط رودلـف   1899ژئوپلیتیـک بـراي اولـین بـار در سـال      واژه). 21: 1380اتوتایل، (» گیردشمول همین قاعده قرار مى
بـا ارایـه سـاختاري پـنج     » کشور موجـودي زنـده  «تحت عنواناو در هنگام بیان نظریه خود. ه شدکیلن  سوئدي به کار برد

:Taylor,1993(فضایی کشور را ژئوپلیتیک نامید-ساخت فیزیکیوجهی از کشور،  کیلن، به خوبى توانسـته اسـت   ). 33
،تعریفى از ژئوپلیتیک، کـار دشـوارى اسـت   هارائ. ثر باشدؤم) ژئوپلیتیک(در رساندن معنى ارتباط کلى جغرافیا و سیاست

هـاى تـاریخى و سـاختارهاى نظـم جهـانى      گونه که دورهزیرا مفاهیمى نظیر ژئوپلیتیک تمایل به تغییر و تحول دارند، همان
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53/کاالقاچاقبرآنتأثیروایرانژئوپلیتیک

رى ن امپریالیستى، ژئوپلیتیک را بـه عنـوان آن بخـش از دانـش اسـتعما     اقرن بیستم، متفکرهاى اولیهدر سال. یابندتحول مى
).9:1379تقوي اصل،(کردجغرافیاى طبیعى و زمین با سیاست بحث مىغربى درك نمودند که از رابطه

او ایـن  . احیـاء شـود  1970آمریکا، هنرى کیسینجر  باعث شد که اصطالح ژئوپلیتیک در دههپیشینوزیر امورخارجه
شـد،  ى سیاسى جهان انجـام مـى  قدرت که در سراسر نقشههاى موازنهسیاستها در زمینهواژه را مترادف با بازى ابرقدرت

ى سیاست خارجى، از سوى تحلیلگـران  از آنجا که ژئوپلیتیک دوباره به عنوان سازنده). 57:1383کسینجر،(به کار گرفت
و اى از تحـوالت ها مورد توجـه قـرار گرفـت، تـالش شـد تـا معنـى ویـژه        هاى فراملى و دانشگاهمسائل راهبردى، مدیریت

یکى از دالیلى کـه ژئوپلیتیـک دوبـاره عمومیـت پیـدا کـرد، ایـن اسـت کـه بـا           . ى سیاسى جهان ارائه شودتحرکات نقشه
کنـد و روش ارتبـاط   ژئوپلیتیـک تصـویرى کـالن را ترسـیم مـى     . کنـد نقشه سیاسى جهان بحـث مـى  بصیرتى جامع درباره

ژئوپلیتیـک طیـف وسـیعى از وقـایع،     . دهـد را پیشـنهاد مـى  اى با نظام جهـانى بـه عنـوان یـک کـل      تحوالت محلى و منطقه
دهـد  وسـیعى را ارائـه مـى   دیدگاهکند و گیرى مىانداز راهبردى بزرگ قالببرخوردها و تحوالت را در درون یک چشم

و آرایـش بـازیگران، عناصـر    فضایى اندیشـیدن دربـاره  ، یک شیوهچنینه. که مورد عالقه و مطلوب بسیارى از افراد است
).24-26:1386واعظی،(دهدشطرنج جهان نشان مىطور همزمان بر روى صفحهى گوناکون را به هاموقعیت

بـاره کوشـند در  ها و مردم مىگونه که دولتها با زمین بیش از پیش مهم شده است، آنبین سیاستبراى برخى رابطه
-مسـائل زیسـت  بـراى اندیشـمند حـوزه   . کننـد ع آبى و گـرم شـدن زمـین بحـث    بتخریب و آلودگى محیطى، کاهش منا

هـاى اکولـوژیکى و یـا اکوپلیتیـک     محیطى و سیاستگذار محیطى، ژئوپلیتیک جدید، ژئواکونومیک نیست، بلکـه سیاسـت  
).32-31:1386واعظی،(باشدمى

:قاچاق کاال
بـه  اسـت؛ آنجسـتجوي درلـف مختعناوینبهوبودهامنیتنیازمندهمیشهخویشطبیعتوسرشتبهتوجهباانسان

اسـت ذکـر شـایان . باشدمیقاچاقپدیدهکشوريهرامنیتونظمتهدیدکنندهعواملمهمترینازیکیامروزهکهطوري
واقتصـاد بـر رابیشتريزیاناست وبرخوردارزیاديگستردگیواز تنوعها،پدیدهسایرازبیشهم اکنونپدیدهاینکه

.داردایرانرشد
کلمه قاچاق از واژه ترکی قاچماق به معنی فرار و زیرکی گرفتـه شـده و بـه مـرور در زبـان فارسـی بـه مفهـوم فـرار از          

از نظر علم اقتصاد به صورت مشـخص بـه ورود و خـروج    و ).49:1387شکیبائی،( قوانین و مقررات متدوال گردیده است
-کـاالي قاچـاق مـی   شـود، مـی که قاچاقرا کاالي اقتصادي . گویندقاچاق می، کاال به صورت مخفیانه از مرزهاي کشور

.نامند
دهـد و  برد و صحت آن را نیـز مـورد تردیـد قـرار مـی     قاچاق کاال شفافیت اطالعات و آمارهاي اقتصادي را از بین می

اجتمـاعی اخـتالل   هـاي اقتصـادي و   ریـزي قاچاق کاال در برنامه. توانیم آمار رسمی کشور را معرف آمار واقعی بدانیمنمی
هاي دریـافتی از شـبکه اطالعـات    ي اقتصادي فرض بر آن است که نشانههايرگیها و تصمیمریزيدر برنامه. کندایجاد می

-هـاي قاچـاق از ایـن دقـت مـی     هاي موجود پوشش کاملی از جامعه مورد مطالعه است، اما فعالیتدرست است و شاخص
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109، شماره پیاپی 1392تابستان ، شماره دوم، 28فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 54

تـورمی را بـر   تأثیراتدهد و آمار بیکاري واقعی را کمتر از آمار رسمی نشان میمثال. کندکاهد و تصمیمات را گمراه می
).34:1382میرمحمدي،(سازدقدرت خرید مردم بیش از حد نمایان می

نتایج گویاي آن است که مهمترین عامل تأثیرگـذار بـر وقـوع و افـزایش  قاچـاق کـاال ، چربیـدن ریسـک و بـه خطـر           
هـاي  موقعی که این متغیـر را بـا متغیـر ویژگـی    .استد کردن کاالهاي غیر قانونی و غیر مشروع،انداختن خود در قبال وار

همراه با متغیـر فرهنگـی، تـأثیر    متغیر اقتصادي،،به عبارت دیگر.گذاریم، تأثیر آن بیشتر خواهد شدفرهنگی در ارتباط می
( دهـد که متغیر فرهنگـی افـراد را بـه ایـن سـمت سـوق مـی       به این معنی؛بیشتري بر ایجاد و یا عدم ایجاد قاچاق کاال دارد

).172:1386مالیی، 
-3رایانـه؛  -2مشروبات الکلی؛ -1: بر اساس اعالم ستاد مرکزي مباره با قاچاق کاال و ارز، کاالهاي قاچاق عبارتند از

پوشـاك، پارچـه، کیـف و    (جات منسـو -7آبمیـوه؛  -6لوازم خـانگی؛  -5اتومبیل و لوازم آن؛ -4موبایل و لوازم جانبی؛ 
بـه  ) 1(سایر کاالها که در جدول –13مصالح ساختمانی؛ -12لوازم آرایشی؛ -11چاي؛ -10برنج؛ -9پتو؛ -8؛ )کفش

.نوع و  ارزش ریالی آنها اشاره خواهد شد

1387اول شش ماهه-قاچاق واردات کاال-1جدول شماره 
ارزش ریالیکاالنام ردیفارزش ریالینام کاالردیف

36779479974پارچه13864633076410رایانه1
18220417860کفش و دمپایی11057140521311لوازم صوتی2
13893952187پتو5064400447812موبایل و لوازم جانبی3
178091325982مشروبات الکلی4110359212013اتومبیل4
11951098795چاي2032543388114ماهواره و تجهیزات5
9133707041برنج984381314515لوازم خانگی6
8932136325مصالح ساختمانی637842309116آبمیوه7
6694220998لوازم آرایشی12466623369517سایر ماشین آالت8
65356165239سایرکاالها10831684203518پوشاك9

918445090703جمع کل
مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارزستاد : منبع

اي اسـت کـه صـرفاً بـه     ترین آثار بیمار گونه فرهنگی در نواحی حاشـیه تجارت غیر رسمی یا قاچاق ، یکی از مشخص
هـا و ضـعف عوامـل اجرایـی بـه وجـود       ثباتی و اختالف در سطح قیمـت دلیل فقر و فقدان هماهنگی  میان مردم منطقه، بی

کنترل و ناپذیرا بودن مناطق مرزنشـین و زیـر زمینـی بـودن عملیـات قاچـاق موجـب شـده اسـت کـه           غیر قابل . آمده است
( ي نـوینی از همکـاري متقابـل منطقـه اي هـدایت شـوند      هـا در کنترل و سالم سازي مناطق حاشیه نشـین بـه شـیوه   هادولت

).228:1386آذر،فرهنگ
:شوندمیتقسیماملعچهاربهکاالقاچاقبرمؤثرعواملبنديتقسیمیکدر
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55/کاالقاچاقبرآنتأثیروایرانژئوپلیتیک

وصـنایع دراساسـی گـذاري سـرمایه نبـود درآمـد، میـزان بـودن پایینبیکاري،میزانافزایشماننداقتصاديعوامل-
؛بیکاريافزایش

ازبـیش دخالـت گمرکی،هايتعرفهافزایشوآنهانبودنشفافومقرراتوقوانیندرثباتیبیمانندقانونیعوامل-
؛اجراییهايدستگاهبینناهماهنگیودولتحد

کنتـرل برايامکاناتوتجهیزاتکمبودوپاکستانوافغانستانکشورهايدرثباتیبیمانندامنیتیوسیاسیعوامل-
؛مرزها
همسـایه  کشـورهاي درقاچـاق مناسـب فضـاي وموقعیـت خـاکی، وآبـی گسـترده مرزهايمانندجغرافیاییعوامل-

).24:1384شناس،نمک(
هاسـت کـه بایـد همـواره در بـین      اولین تهدید قاچاق کاال ، موضوع عـدم امنیـت مـردم منـاطق مـرزي و حاشـیه نشـین       

بعـدي تهدیـد اقتصـادي اسـت کـه از طریـق عـدم        مسأله. هاي نیروهاي مبارزه با کاالي قاچاق و قاچاقچیان باشنددرگیري
شود کاالهاي ساخت داخـل بـازار خـود را از دسـت     که باعث میشود و ضمن اینپرداخت عوارض کاال وارد کشور می

از نگاه سوم قاچاق کاالهاي غیر اخالقی همچون مشروبات الکلی ، لوازم آرایـش  .شوندبدهند، کارگران نیز ورشکسته می
ند ، امـا حاشـیه   رسـا برد و همه این تهدیدات اگر چه به تمام ارکـان جامعـه آسـیب مـی    امنیت اخالقی را نیز از بین می... و 

).152:1386حاتمی،(تیغ قرار دارندنشینان بیشتر از همه در لبه
ا در فراینـد طـی    .ستهاهاي دولتي اقتصادي کشور محور اصلی و برنامههادستیابی به توسعه و اصالح زیر ساخت امـ

ز، مانع مسیر رشـد و توسـعه   شده به این هدف ممکن است موضوعاتی وجود داشته باشند که همواره به صورت دست اندا
در هـر حـال، قاچـاق دشـمن اصـلی تولیـد      .آینـد قاچاق کاال از ایران یکی از مهمترین این موانع به شمار مـی . پایدار باشند

.دهدشود و توسعه را به طور مستقیم، هدف قرار میمحسوب می
حقـوق و دسـتمزدها، روز بـه روز سـهم     هاسـت و در یک جامعه سالم، اشتغال سرچشمه اصلی درآمد افراد و خـانواده 

دهـد و سـهم درآمـدهایی همچـون اجـاره، بهـره درآمـد از محـل         بیشتري از تولید ناخالص ملی را به خود اختصـاص مـی  
به نسبت انـدك اسـت و در هـر حـال، قاچـاق دشـمن       -که نشان از چگونگی توزیع ثروت ملی دارد–هاي منقول دارایی

بنـابراین، یـک رابطـه    ).223:1386پرهام فر،( دهدوسعه را به طور مستقیم، هدف قرار میشود و تاصلی تولید محسوب می
.توان برقرار کردمستقیم بین توسعه و قاچاق کاال می
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نابرابري در شاخص توسعه- 1نقشه شماره 
143:1384یاسوري، : منبع

اي، ابتدا باید توسعه امنیت در مناطق مرزي و حاشیه، براي تحقق بر این اساس؛توسعه نیافتگی عامل اصلی ناامنی است
لـذا بیشـترین   ). 192:1380عنـدلیب،  ( کنـد منطقه وارد کرد و سپس نتایج توسعه در تحقق و استقرار امنیت کمک مـی بهرا

.شود که باالترین بیکاري و کمترین توسعه یافتگی را دارندمیهایی گزارشقاچاق کاال از استان

هاي مرزيهاي اقتصادي اجتماعی در استانبرخی شاخص–2جدول شماره 

نرخ هانام استانردیف
بیکاري

نرخ 
باسوادي

نرخ 
تورم

درصد شاغالن 
صنعتی با 

تحصیالت باال

ضریب 
توسعه 

اجتماعی

ضریب 
توسعه 

اقتصادي

بندي بر اساس رتبه
ضریب توسعه 
اجتماعی و 

اقتصادي
20/775/310814338/769/9شرقیآذربایجان1
14/17614/45308/117/4ایالم2
17/779/510/612371/275/5بوشهر3
15/380/511/79450/651/10خراسان4
18/676/61313337/305/7خوزستان5
040/1-/26/757/1124116بلوچستانوسیستان6
23/268/210/57101/477/3کردستان7
21/976/412/39336/299/6کرمانشاه8
---8/67-14/7گلستان9

13/679/611/27422/626/8گیالن10
17/472/69/918180/180/2هرمزگان11

1380و علوي تبار 1381اجتماعی بانک مرکزي –، گزارش اقتصادي 211- 212: 1384یاسوري، : تلفیق: منبع
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، تـورم و  هاي مرزي ایران بیشـترین درصـد بیکـاري   کنیم که استانمشاهده می) 1شماره (و نقشه ) 2شماره (در جدول 
کـاال از جمله قاچاق ،هاي کاذبزمینه گرایش مردم را به شغلعوامل را دارند و این کمترین توسعه اقتصادي و اجتماعی

مـرزي کشـور و   هـاي  اسـتان در ، تورم باال و عدم توسـعه  مستقیم با بیکاريتوانیم یک رابطهمیاز این رو،.سازددار میوا
.برقرار کنیمقاچاق کاال

هـاي آمایشـی مربـوط بـه توسـعه     باید یک سري فعالیت،اي افزایش دهیمبراي آنکه ضریب امنیت را در مناطق حاشیه
متحول کنـیم و الگـوي   را ي آن هاار فضایی سکونتگاهاي ساختباید در مناطق حاشیه،بنابراین. ها را انجام دهیمسایر بخش

-هاي جدید تعبیه نماییم و با تجهیز حاشـیه ها و فرصتها را تغییر دهیم و با آمایش سرزمین قابلیتتوزیع جمعیت و فعالیت

).56:1381حافظ نیا،(ها و ارتقاي سطح معیشتی ساکنان سبب توسعه گردیم
هـاي  ریـزي برنامـه ،بنـابراین ،می، نوع کاال و قیمـت و میـزان آن مشـخص نیسـت    در قاچاق کاال بر خالف تجارت رس

تولیدکنندگان با توجـه بـه ایـن    . هاي تجاري دولت و بخش خصوصی همواره با خطرپذیري همراه استتولیدي و سیاست
-را در زمان کوتـاه کنند یا در صورت ورود آگاهانه، بازگشت سرمایه باالتريخطرپذیري یا در فرآیند تولید شرکت نمی

).7:1387وطن پور،(ریزي تولیدي با همین مشکل روبه رو استد، دولت هم در برنامهنکنتر طلب می
هـاي اقتصـادي و   ریـزي همچون بی ثباتی اقتصـادي و اخـتالل در برنامـه   تأثیراتیقاچاق کاال با توجه به ،در این حالت

-قاچاق در مقیاس وسیع مـی . پذیري اقتصادي کشور خواهد شدیبرنگ شدن نظارت دولت و آسسیستم توزیع باعث بی

سـازي نظـام تولیـد، توزیـع و مصـرف را بـه شکسـت بکشـاند و سـازوکارهاي مـالی و پـولی نظـام اقتصـادي را              تواند بهینه
و ورود کاالهـاي غیرضـروري  ،همچنـین . هاي بازرگانی و موازنـه تجـاري توسـعه دهـد    ناکارآمد و دامنه آن را به سیاست

).9:1380مقدسی،(ثر بر فشردگی رقابت صنایع ملی در بازار داخلی اثر منفی داردؤغیرم
گیري آن نقـش دارنـد عبارتنـد    در کل، قاچاق کاال پدیده اي چند وجهی است، اما مهترین علل و عوامل که در شکل

:از
ق کاال از مهترین دالیـل گـرایش بـه    سودآوري باالي قاچا: سودآوري باال کاالي قاچاق در مقابل ریسک پایین آن-

مهمتـرین عامـل   در بازار داخل با کشورهاي همجوار است؛ به طوري که هااین امر است و این سود ناشی از تفاوت قیمت
حتـی بنـا بـه گزارشـی، قاچاقیـان      ؛توان سـودآوري بـاالي آن دانسـت   بخصوص نفت را می،گرایش افراد به قاچاق انرژي

کـه قاچاقچیـانی کـه بنـزین را از ایـران بـه ترکیـه ترانزیـت        به طـوري ؛برندیان مواد مخدر سود میسوخت بیش از قاچاقچ
.برندبیش از سه برابر سود قاچاق مواد مخدر سود خالص می،کنندمی

و هـا ی اسـت کـه بـراي تعـدیل قیمـت     یایـران از جملـه کشـورها   : پرداخت یارانه به برخی از کاالها در داخل کشور-
دهد و لذا باعث کاهش قیمت آن با دیگـر کشـورهاي   حمایت از اقشار فقیر جامعه به کاالهاي اساسی یارانه اختصاص می

اي ارزان بودن برخـی کاالهـا یارانـه   . برابر پایین تر از کشورهاي همسایه استچندین که گاهی به طوريشود،میهمسایه
.کاالها به خارج از کشور منجر شده استنسبت به کشورهاي همجوار به تشدید قاچاق این

هاي تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر باالسـت کـه ورود کـاال بـه     گاهی تعرفه: هاي گمرکیباال بودن تعرفه-
در اصل فلسفه تعرفـه بـاال بایـد در اصـل حمایـت از تولیـدات داخلـی و افـزایش سـطح          . کندصورت قاچاق را تشویق می

ها بـراي دولـت، بـا نگـاه درآمـدي اسـت، و ایـن        اما تعرفه. در مرحله بعدي ایجاد درآمد براي خزانه دولتاشتغال باشد و
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تر نکنند و تولیـد  شود که تولیدکنندگان تالشی براي تولید با کیفیتشود لذا سبب میها میمسأله باعث دائمی شدن تعرفه
.تشدید قاچاق میسر شودهايداخلی همواره در سطح پایین بوده و در نتیجه زمینه

گاهی کاالهاي تولیـد داخـل از کیفیـت بسـیار پـایینی برخـوردار       : کیفیت پایین و قیمت باالي کاالهاي تولید داخلی-
هـاي دولتـی برخـوردار و از یـک نـوع انحصـار داخلـی        است که قابل قیـاس بـا مشـابه خـارجی نبـوده و چـون از حمایـت       

.برخوردار است، قیمت آن نیز باالست
بورکراسی و ساختار اداري ناکارآمد به افـزایش هزینـه تولیـد و تجـارت در     : بوروکراسی و ساختار اداري ناکارآمد-

وري پـایین  گیري، با بهرهاقتصاد رسمی منجر خواهد شد، گاه گرفتن مجوز براي تولید یا صادرات از مراکز متعدد تصمیم
. دهـد شـدت افـزایش مـی   یمت تمام شده را بـراي تولیـد و صـادر کننـده بـه     به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و ق

.یابدها انگیزه فعالیت در بخش غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق کاال افزایش میبنابراین، با این گونه هزینه
از عواملی کـه سـبب گسـترش قاچـاق کـاال در کشـور شـده، وضـعیت جغرافیـایی          : محرومیت ساکنان مناطق مرزي-

افغانسـتان،  ( شور است، وجود هزاران کلیومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین، همجـواري بـا کشـورهاي بحرانـی    ک
در نقـاط مـرزي کشـور بـه علـت فقـر و نبـود        . دهـد گذاري مولد در مناطق مرزي را کـاهش مـی  سرمایه) پاکستان و عراق

.کنندتی و مالی خود اقدام به قاچاق کاال میفرصت شغلی و تورم باال افراد به منظور تأمین نیازهاي معیش

:و تأثیر آن بر قاچاق کاالتیک ایرانیژئوپل
تواند در طیفی از شـرایط کـامالً مسـاعد    فضاي ژئوپلیتیک هر کشور تحت تأثیر عوامل مختلف و کارکردهاي آنها می

کوشـند محـیط   تحت تأثیر اهداف خاص خود مـی المللیاي و بینبازیگران ملی، منطقه. تا شرایط نامساعد قرار داشته باشد
محیط ژئوپلیتیک ایران، عمدتاً تحت تأثیر موقعیـت جغرافیـایی و برخـی    . ژئوپلیتیک یک کشور را تعریف و تبیین نمایند 

نیـا،  حـافظ (را متـأثر سـازد  توانـد فراینـدهاي اقتصـادي و توسـعه ملـی آن     پـذیر اسـت و مـی   متغیرهاي ژئوپلیتیکی، آسـیب 
جنـوب، دو عرصـه جغرافیـایی آب و    –به لحاظ موقعیت ارتباطی، فضاي جغرافیایی ایـران در محـور شـمال    ).471:1380

هاي اروپا و آسیا و اقیانوسیه، بویژه آسـیاي جنـوبی و جنـوب    دهد و در مسیر عمومی ارتباط قارهخشکی را به هم پیوند می
هایی قرار دارد که بـه هـر نحـو بـا موقعیـت      جاییستراتژیک و جابهاز این رو، ایران در معرض تعامالت، ا. شرقی قرار دارد

).15:1381نیا، حافظ( ارتباطی ایران مرتبط باشند
ي هـا کیلـومتر مربـع، از شـمال بـه دریـاي خـزر و جمهـوري       1648195از نظر جغرافیـایی، ایـران بـا مسـاحتی برابـر بـا       

از شرق به افغانستان و پاکستان و از غرب بـه ترکیـه و عـراق و    آذربایجان، ارمنستان، نخجوان و ترکمنستان محدود است، 
.فارس و دریاي عمان و گوشه شمالی اقیانوس هنداز جنوب به خلیج

:ازعبارتندخالصهطوربهایرانبامرتبطژئوپولیتیکهاىحوزه
روسیه ایـران بـا سـه کشـور دیگـر      ، که غیر از)روسیه و ترکیهآذربایجان،ارمنستان،ایران،: (آناتولىوقفقازحوزه-1

.همسایه است
، که ایران در خشکی با دو کشور ترکمنسـتان  )آذربایجانروسیه،قزاقستان،ترکمنستان،ایران،: (خزردریاىحوزه-2

.و آذربایجان همسایه است و در آب نیز با روسیه و قزاقستان
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.ایران با هر دو کشور همسایه است)افغانستانپاکستان،ایران،: (ایرانفالتحوزه-3
؛)تاجیکستانوقرقیزستانازبکستان،قزاقستان،ترکمنستان،باایرانهمسایگى: (مرکزىآسیاىحوزه-4
، ایـران بـا همـه ایـن کشـورها از      )عمانوبحرینقطر،امارات،کویت،عربستان،عراق،ایران،: (فارسخلیجحوزه-5

.ق از لحاظ خشکی هم مرز استلحاظ دریایی  و تنها با عرا
کشـور مسـتقل مـرز    15ایران با . دار تعداد همسایه در جهان استرایران به همراه چین و پس از روسیه رکواز این رو، 

6031کلیـومتر اسـت کـه حـدود     8731طول مرزهاي ایران بـالغ بـر   ). 23:1379پور، کریمی( مشترك خشکی و آبی دارد
هـا کـه در   هـا و کوهسـتان  ها، کویرها، کوهپایـه ها، استپجنگل، هاها و باتالقها، مردابخانهکیلومتر از خط مرزي را رود

تشکیل می دهند و طول مرزهـاي دریـایی ایـران در سـه سـاحل خلـیج فـارس،        ،شمار مرزهاي خشکی محسوب می شوند
استراتژیک و یا امنیتی ایـن مرزهـاي   بدیهی است که کنترل ). 221: همان(کیلومتر است2700خزردریاي عمان و دریاي 

اي بـا توجـه بـه    ازمدت ملی و کشوري به ویـژه در منـاطق حاشـیه   راین اساس، تأمین امنیت دبر. طوالنی امري دشوار است
را اي با قاچاق کـاال  مذهبی جمعیت مرزي با فضاي سرزمینی همسایگان ارتباط امنیت کشوري و ناحیه-هاي قومیتداخل

.مواجه ساخته استبا چالش اساسی
طول مرزهاي ایران-3جدول شماره 

کیلومترنامردیفمترکیلونامردیف
954افغانستان27005مرزهاي آبی1
767آذربایجان16096عراق2
486ترکیه12047ترکمنستان3
40ارمنستان9788پاکستان4

مسلحنیروهايجغرافیاییسازمان: مأخذ

منـاطق وجود. بینیمطول مرزهاي ایران با کشورهاي همسایه چه از طریق خشکی و یا آبی را می) 3شماره (در جدول 
بـه وجـود  باعثکشورجنوبوشمالدردریاییمرزهايهمچنین،وشرقدربیابانیمناطقوکشورغربدرکوهستانی

زیـاد، وسـعت گردید،بیانکهگونههمان.گرددمیمرزهادرقاچاقکااليخروجوورودمتعددمحورهايومعابرآمدن
امنیتـی مشکالتبروزباعثنپذیرد،تحققاگرمهماینکهنماید،میضروريوسیعترسطحیدررامسلحنیروهايبهنیاز

.گرددمیمرزيمناطقدرقاچاقگسترشبه واسطه
ترکمنستان، در بخش میانی شمال بـا دریـاي خـزر، در شـمال     در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقی با ایران

غربی با جمهوري آذربایجان و ارمنستان؛ درغرب با ترکیه و عراق؛ و سرانجام در جنوب با آبهاي خلـیج فـارس و دریـاي    
بیشـترین کاالهـاي وارداتـی قاچـاق و بیشـترین کاالهـاي صـادراتی قاچـاق از کشـورهاي همجـوار و           . اسـت عمان همسایه

.گیردمسایه ایران صورت میه
وترکیـه ارمنسـتان، آذربایجـان، جمهـوري ترکمنسـتان، افغانستان،پاکستان،کشورهايباکیلومتر6000ازبیشایران

ایـران مرزهـاي طولبیفزاییم،آنبهراخزروعماندریايوفارسخلیجهايکنارهاگر. داردمشتركخشکیمرزعراق
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همسـایه کشورهايدیگرباایرانمرزهايبامقایسهدرعراقوایرانکشورمرزهايطول. رسدمیکیلومتر8731حدودبه
سیاسـی مرزهـاي . اسـت ارمنسـتان وایـران مـرز مجـاور، کشـورهاي درمیـان ایرانمرزهايترینهکوتا. استاولمقامدر

لذا در بحـث ژئوپلیتیـک   .شودمیتقسیمجنوبیمرزهايوغربیمرزهايشرقی،مرزهايشمالی،مرزهايبهایرانکنونی
.رسدایران، کشورهاي همسایه و پرداختن به چگونگی قاچاق به داخل و خارج الزم و ضروري به نظر می

کیلـومتر اسـت   486کلیومتر و ترکیه1609طول مرزي ایران با کشور عراق :)و عراقترکیه(همسایگان غربی ایران
همسایگی و اشـتراکات  رغمو ترکیه، علی عراقدو کشور هم مرز .ی گزارش شده استاز طول این مرز آمار قاچاق باالی

تـا سـقوط صـدام در    هاي دور فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی، به علت عدم شناخت دقیق و واقعی از یکدیگر، از گذشته
حـد انتظـار را بـه دسـت     به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه امکـان برقـراري ارتبـاط نزدیـک و در    عراق و

نیـز در جهـت حفـظ    ) امریکا و اسـرائیل (کشورهاي ثالث،در این میان. اندنیاورده و همیشه به عنوان رقیب به هم نگریسته
از هاکشـور نسبت به یکدیگر سوء استفاده کـرده و سـعی در دور نگـه داشـتن ایـن     هاکشورمنافع خویش، از عدم آگاهی

.زده اندجو عدم اعتماد حاکم بر روابط دو کشور دامن اند و لذا بریکدیگر داشته
:عوامل تأثیرگذار بر قاچاق کاال از این دو کشور به ایران و برعکس

وجود بحران سیاسی  و خصوصاً در کشور عراق عامل تسري قاچاق کاالست؛-
هاي غربی ایـران  آمار در همسایهو همچنین، این ) 2جدول شماره . ك. ر(وجود آمار باالي بیکاري در استان غربی -

درصد است؛25بخصوص عراق باالي 
و همچنین، باال بـودن نـرخ تـورم در دو کشـور عـراق و      ) 2جدول شماره . ك. ر(هاي غربی نرخ تورم باال در استان-

ترکیه؛
).1نقشه شماره . ك. ر(هاي غربی توسعه پایین در استان-
مونه تقاضـاي بـاالي سـوخت در عـراق و خصوصـاً ترکیـه عامـل اصـلی قاچـاق          تقاضاي باال در دوسوي مرز براي ن-

سوخت است؛
ي مرزي به حد کافی تسري بخش قاچاق است؛هاشرایط اقلیمی کوهستانی و نبود پاسگاه-
ك کـه مخـالف   .ك.ي اقلیت مخالف با دو کشور ایران و ترکیه؛ بـراي مثـال گـروه پ   هاقاچاق کاال از سوي گروه-

.کنده بوده، در امر قاچاق کاال از ترکیه به ایران و از ایران به ترکیه فعالیت مینظام ترکی
از جملـه عامـل همـدینی و زبـان، ایـن      ،هاي مشترك بسیاري که با ایران وجـود دارد به رغم زمینه: همسایگان شمالی

ي اقتصـادي بـا آسـیاي مرکـزي     هدف اصلی ایـران برقـراري و تحکـیم پیونـدها    هم اکنون، . متفاوت بودندیمناطق براست
.تواند ارزشمند باشدروابط اقتصادي بویژه به دلیل وجود مرزهاي مشترك میان ایران و تعدادي ار کشورها می.است

:ک مشخص ارتباط دارد که عبارتند ازیمنطقه خزر با چهار حوزه ژئوپلیت
؛حوزه آسیاي مرکزي در شرق-1
حوزه قفقاز در غرب؛-2
ایران در جنوب؛حوزه -3
).44:1378حافظ نیا، (حوزه روسیه و اسالو در شمال-4
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از این رو مسایل خـزر  . دهندمیلآن را شکیکیهویت ژئوپلیت،ي چهارگانه مزبور بر حوزه خزر تأثیر گذاشتههاحوزه
گـر  هـاي مداخلـه  ي خـاص چهـار حـوزه مزبـور دانسـت و نیـز بـا نیرو       هـا را باید حاصل ترکیب و التقاي مسایل و دیـدگاه 

دهد که این مداخله با واکنش بخش شـمالی  اي از رقابت و همگرایی را شکل میالگوي پیچیده، اي پیوند خوردهفرامنطقه
).45-44: 1378حافظ نیا، (و جنوبی خزر نیز روبه رو گردیده است

یعنـی چـین، روسـیه و    ؛ايي منطقـه هـا مهمترین هدف واشنگتن بازداشتن قدرت،تیکیهاي ژئوپللفهؤدر چهارچوب م
طور عام و فعالیت در زمینه استحصال و انتقـال  ه ایران و بخصوص دو قدرت اخیر از تبدیل شدن به بازیگر موثر در منطقه ب

واشـنگتن از یـک سـو کوشـیده تـا انحصـارگرایی روسـیه در انتقـال نفـت منطقـه را           . طور خاص بوده استه نفت و گاز ب
سیاست آمریکا بر این بوده است تا هرگونه مجال و فرصت مشارکت فعال در انتقـال نفـت   ،محدود کند و از سویی دیگر

).41:1385یزدانی، ( و گاز منطقه را از تهران بگیرد
کلیومتر است و نکتـه  40کلیومتر و ارمنستان 767کلیومتر، جمهوري آذربایجان 1204طول مرزي ایران با ترکمنستان 

گیرد و در این نقطه مرزي ایران کمترین مشـکل را  این طول مرزي کمترین قاچاق صورت میقابل توجه این است که در 
:عوامل گوناگونی در این امر دخیل هستند که عبارتند از. در امر قاچاق و مبارزه با آن داشته است

نواحی است؛عدم تقاضاي کافی نسبت به قاچاق در دو طرف مرز  عاملی اساسی در شکل نگرفتن قاچاق در این -
و شـرق  ) امریکا و متحدان(کنترل خوب مرزها از سوي دو طرف، چون مرز ایران قبل از انقالب حایل رقابت غرب -

-بوده، لذا کنترل بیشتري الزم بوده و پس از فروپاشی شوروي نیـز همچنـان آن سیسـتم حفـظ مـی     ) شوروي و متحدانش(

شود؛
ي منطقـه اي آنهـا بـا هـدف     هـا عضـو و هماهنـگ سـاختن فعالیـت    ي هـا نقش اکو تسهیل همکـاري در میـان دولـت   -

جمعی در اختیـار  ه تواند چارچوبی براي انواع مشخصی از اقدام دستمیاز این رو، اکو . ستقاچاق کاالجلوگیري از بروز 
.و همچنین، با همسو کردن کشورهاي عضو براي جلوگیري از قاچاق کاال در کشورها عمل کنداعضا قرار دهد

کـم در  که دسـت و تاحدودي در پاکستان ثباتی سیاسی، اقتصادي و اداري موجود در افغانستان بی:همسایگان شرقی
کـه  کشـور  هر دوو حضور نیروهاي خارجی در در افغانستانهاي گذشته وجود داشته و با وجود تشکیل دولت جدیددهه

ژه ایران را تحت تأثیر خـود قـرار   و به ویاین دو کشورر مختلف کشورهاي همجوايهاشکلهنوز هم شاهد آن هستیم، به 
هـاي ایجـاد شـده توسـط نیروهـاي خـارجی و طالبـان و بـه طبـع          و نـاامنی هاافزایش فقر و بیکاري در این کشـور . می دهد

.هاي غیرقانونی و افزایش قاچاق کاال را شاهد هستیمافزایش مهاجرت
عامـل مهمـی در ایجـاد    ،هـا زبـان مشـترك   شـترك و در بعضـی مکـان   هاي مشترك، مـذهب م وجود قومیت،بنابراین

-هـاي قـومی   اقلیـت وبه ویژه آن که این افراد در ایران جـز ؛ن دو سوي مرز استااحساس وابستگی و دلبستگی بین ساکن
نـوعی  این احساس مشترك و  وابستگی متقابل خواه نـاخواه  . مذهبی محسوب می شوند و در آن سوي مرز اکثریت دارند

کنــد کــه زمینــه بســیاري از گـرایش در مرزنشــینان ایرانــی نســبت بــه همکیشــان خــود در افغانســتان و پاکســتان ایجــاد مــی 
ن حاشـیه مـرز در آن دو کشـور    امخصوصاً که وضعیت اقتصـادي سـاکن  ؛آوردهاي مجاز و غیرمجاز را فراهم میهمکاري

دي است که قاچاق کـاال از ایـن کشـورها را بـه ایـران تسـهیل کـرده        نکات ذیل از جمله موار.تر از ایران استبسیار پایین
.است
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ایـن مـرز در بـین    . کندله کنترل آن را دشوار میأو افغانستان مسبا پاکستانوضعیت طبیعی و انسانی مناطق مرز ایران-
ي زیـادي از  هـا تـاکنون آسـیب  مالت غیرقانونی را داشته و ایران امرزهاي ایران در دو دهه گذشته، بیشترین ارتباطات و تع

.آن دیده است
؛)2به جدول . ك. ر( ساختار جغرافیایی و طبیعی مرز، توسعه نیافتگی و فقر عمومی مناطق مرزي-
ساختار انسانی و پیوندهاي فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادي و عاطفی ساکنان دو طرف مرز؛-
و وضـع توپـوگرافی   ) کیلـومتر 2000نزدیـک بـه   ( سـتان و پاکسـتان  طوالنی بودن مرز شرقی ایران با دو کشـور افغان -

. خاص مرز حاشیه مرز شرقی از سمت ایران، کنترل مرز و جلوگیري از ورود قاچاق کاال را با مشکل مواجـه کـرده اسـت   
.این در حالی است که تاکنون اقدامات متنوعی در نوار مرزي توسط ایران صورت گرفته است

ي شـغلی، بسـتر   هـا و نبود فرصت)1و نقشه شماره 2جدول . ك. ر( هاي شرقیاستانم توسعه درو عدمحروم بودن-
.مناسبی را براي روي آوردن افراد به قاچاق فراهم نموده است

گسـترش امـا . اسـت گـذاران سـرمایه خـاطر اطمینـان وامنیـت وجودمستلزماقتصادييهافعالیتوگذاريسرمایه-
کـل درعمـوم بـه طـور  ومنـاطق آندراخـص به طـور گذاريسرمایهفضايکردنناامنبهمرزيمناطقدرکاالقاچاق
.استانجامیدهکشور

دومین رشته درآمد نجومی در جهـان امـروز، پـس از    ،تجارت غیر قانونی مواد مخدرو این نکته را باید اضافه کرد که 
تریلیـون  5/1میلیارد تـا  500ول، حجم پول در گردش این رشته طبق برآورد صندوق بین المللی پ. صنعت تسلیحات است

تبـدیل افغانسـتان طـی دو دهـه گذشـته بــه      ). 54:1383سوانســترم، (درصـد ناخـالص جهـان اسـت    5/4تـا  5/1یعنـی  ؛دالر
بزرگترین تولید کننده تریاك به علت شرایط خاص آن کشور، و از سویی دیگر مجاورت آن با جمهوري اسـالمی ایـران   

هـاي  وارد شـدن ایـن گـروه   .سنگینی را بر ایران وارد نمـوده اسـت  کلیومتر مرز مشترك، پیامدها و خسارت954با وجود 
.مافیایی به واردات کاالهاي قاچاق، باعث امنیتی شدن و سخت شدن مبارزه با قاچاق کاال در این منطقه شده است

موسـوم بـه خاورمیانـه، بـه عنـوان منـاطق ژئوپلیتیـک        در میان مناطقی کـه در بخـش   :همسایگان حوزه خلیج فارس
این حـوزه بـه عنـوان    . دهداي از یک منطقه ژئوپلیتیک را ارایه میشود، خلیج فارس مدل یگانهمستقل و متمایز شناخته می

یک منطقه کارکردي در نظام جهانی از هشت واحد سیاسی یا کشور مجاور یکدیگر تشکیل شده است کـه هویـت خـود    
فـارس، یکـی از پهنـاورترین کشـورهاي     در میـان هشـت کشـور خلـیج    . انـد فارس گرفته و حول آن گرد آمـده خلیجرا از

بـه  ) ایـران (همچنین، یکی از کهنترین کشورهاي جهان. شونددیده می) بحرین(و یکی از کوچکترین آنها) عربستان(جهان
از دیـدگاه مـذهبی، اگـر چـه همـه      . ریـا حضـور دارنـد   بر گرد ایـن د ) امارات متحده عربی(همراه یکی از جدیدترین آنها

ي مذهبی دنیـاي اسـالم در ایـن منطقـه     هااند، ولی نمونه منحصر به فرد برخی تفاوتکشورهاي منطقه خلیج فارس مسلمان
ایران که پیش از استقالل جمهوري آذربایجان از شوروي، تنها کشـور شـیعه مـذهب جهـان بـود، عربسـتان       . شوددیده می
و قطر، که تنها کشورهاي وهابی جهان هستند و عمـان کـه تنهـا کشـور اباضـی مـذهب جهـان اسـت، همگـی در          سعودي

).150:1385مدنی، (انداطراف این دریا واقع
نیـاز واحتیـاج نیـز ومنطقـه کشـورهاي خـاك اعمـاق وفـارس خلیجبستردرفسیلیهايسوختعظیمذخایرکشف

تنگـه وفـارس خلـیج ازسـوختی موادحاملشناورزیاديتعدادروزههرترددوجبممنابعاینبهصنعتیجهانضروري
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بـه اسـت؛ تبدیل ساختهجهاندرژئواستراتژیکیموقعیتیکبهراایرانژئوپلیتیکیموقعیتامرهمینواستشدههرمز
ازیکـی بهراایرانکشورمنطقه،ایندرایرانژئواستراتژیکوژئوپلیتیکیممتازهايموقعیتانطباقوتعاملکهايگونه

.استکردهبدلجهانپراهمیتنواحی
میرترابـی، (کند میتأمینرانقلوحملبرايالزمسوختدرصد90وجهانانرژياحتیاجاتدرصد40حدودنفت

درجهـان، نفـت کننـده تولیـد کشورچهار. داردجهانانرژيبازاردربرجستهجایگاهیفارس،خلیجمنطقه). 180:1385
ازدرصـد 25بـه نزدیـک تنهایی،بهعربستانواستخاورمیانهدرنفت،شدهتثبیتذخایردرصد64. داردقرارمنطقهاین

بینـی پـیش وداردقـرار منطقـه ایـن درجهـان يهـا میـدان بزرگتـرین آن،ازگذشـته . دارداختیاردرراجهاننفتذخایر
2020سـال دردرصـد 9/40بـه 1996سـال دردرصد7/25ازنفت،جهانیتولیددرفارسخلیجمنطقهسهمکهشودمی

).81:1386ربیعی، (یابد افزایش
65/47شـده ثابـت ذخایرداشتنباروسیهازپسکهاستمکعبمترتریلیون13/28مقدارایرانگازشدهثابتذخایر

ثابـت ذخـایر مجمـوع اگـر . استمعادلنفتبشکهمیلیارد49/176باایرانگازمقداراین. استدوممکعب،مترتریلیون
نفـت بشـکه میلیـارد 44/314دارايایرانآنگاهکنیم،محاسبهمعادلنفتبشکهواحدبهراجهانوایرانگازونفتشده

ومعـادل نفـت بشـکه میلیـارد 73/312دارايسـعودي عربستانواستخودگازونفتشدهثابتذخایربخشدرمعادل
کهاستآنمعنايبهاین. استمعادلنفتبشکهمیلیارد94/134عراقومعادلنفتبشکهمیلیارد22/379دارايروسیه
).9:1386مکی،( ایستدمیگازونفتمجموعدرعربستانازباالترودومموقعیتدرایران

:قاچاق کاال از این کشورها به ایران عبارتند ازمرز آبی بین ایران و همسایگان جنوبی بوده، مهترین عوامل در 
هاي موجود در سواحل جنوب کشور؛ها، شناورها و قایقمحورهاي متعدد ورود و خروج، تعدد اسکله-
هاي مرزي و رهگیري کاالهاي ترانزیتی؛عدم کنترل دقیق ورودي-
؛)2شماره جدول: ك. ر( هاي جنوبیباال بودن آمار  بیکاري و تورم در استان-
هـاي جدیـد در ایـن    آوريبنادر خلیج فارس ایران مهترین مرکز واردات و صادرات بوده، عدم اسـتفاده بهینـه از فـن   -

بنادر عاملی در قاچاق کاالست؛
؛)2و جدول شماره 1نقشه شماره : ك. ر( هاي مرزيتوسعه پایین در استان-
هـاي  فـارس، عـاملی تأثیرگـذار بـر قاچـاق حامـل      ي حوزه خلـیج  هاي نفتی با کشورهاتفاوت فاحش قیمت فرآورده-

توان نادیده گرفت؛سوختی بوده که نمی
تـوان همـه کانتینربرهـا و    شـود، و لـذا نمـی   شـناخته مـی  ) نفـت و گـاز  ( المللـی خلیج فارس به عنوان مهترین آبراه بین-

ها را بازرسی و کنترل کرد؛کشتی
یز متغیري که بر قاچاق کاال تأثیرگذار است؛ن) امریکایی(حضور ناوهاي خارجی-
دهـد، لـذا   هاي ماهیگیري گوناگون در این منطقه که مهمترین اشـتغال ایـن منطقـه را تشـکیل مـی     ها و قایقتعدد لنج-

کنترل همۀ آنها  غیر ممکن است؛
ان تجـارت آزاد جهـانی   کشورهایی مانند امارات مرکز و بازار مهم منطقه خلیج فارس بوده و بیشـتر کشـورهاي جهـ   -

امضاء کرده است؛
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امریکا به دنبال توسعه و تحکیم هرچه بیشتر قدرت و نفوذ خود در سـطح  :در منطقه)امریکا( حضور نیروهاي بیگانه
حضـور ایـاالت  ). 1376متقـی،  (جهان و تالش در جهت کاهش قدرت و نفوذ رقیبان سیاسی و اقتصادي اش در دنیاسـت 

هاي اصـلی واشـنگتن   رامونی ایران براي به چالش کشیدن امنیت ملی ایران همواره یکی از سیاستمتحده در کشورهاي پی
.هاي اخیر بوده استدر قبال ایران در سال

در شرایطی که امریکا تالش بیشتري بر محاصره اقتصـادي ایـران در منطقـه داشـته اسـت و مـدتی اسـت کـه سیاسـت          
المللـی  کند تا از این طریق به سیاست محاصره اقتصـادي بـین  میمون آن را دنبالسیاسی ایران در پیرا–محاصره اقتصادي 

توان آن را محاصره جغرافیایی ایـران نامیـد، کشـورهاي همسـایه ایـران یـا       بر اساس این سیاست، که می،ایران کمک کند
نظـامی تحـت نفـوذ آمریکـا     –اقتصـادي  –ي سیاسـی  هـا باید روابط پر تنش و متشنجی با ایران داشـته باشـند یـا در پیمـان    

).5:1385امیر احمدي، ( عضویت یابند
روند تحوالت سیاسی و جغرافیاي سیاسی در سالهاي اخیر گویاي این واقعیت است که امریکـا در عـین تحقـق دیگـر     

ونی و همجـوار  قصد دارد به طور مستقیم و غیر مستقیم حلقه محاصره سیاسی و نظامی خـود در منـاطق پیرامـ   فوق،اهداف 
.سیاسی خود را علیه ایران بیشتر کند–فشارهاي روانی ،ایران تکمیل کرده و بنابراین

اي قـرار  بعد از تحوالت افغانستان  و عراق از سـوي امریکـا و متحـدانش مـا بـین گیـره      پس به عبارت روشن تر، ایران 
افغانسـتان و پاکسـتان تشـکیل   در دیگـرش را گرفته است که یک سر آن عـراق، آذربایجـان و تـا حـدودي ترکیـه و سـر       

بی ایران، تمرکز نیروهاي آمریکایی در آبهـاي خلـیج فـارس و    رجدا از گیره فشار در جهت شرقی و غ،همچنین.دهندمی
خصوصـاً آذربایجـان   ،ایی آن کشور، و نیز نفوذ شدید بر کشورهاي شـمالی ایـران  یدریاي عمان در قالب ناوگان پنجم در

.تر کرده استه ایران را کاملحلقه محاصر
:تأثیرات حضور امریکا در منطقه و اطراف ایران بر قاچاق کاال به ایران عبارت است

تئوري جـامع اقتصـادي، بیـانگر    سازد و طبق میگیري قاچاق کاال بر ایران را موجهاعمال تحریم بر ضد ایران، شکل-
یابـد و همـراه بـا افـزایش قیمـت      ها افـزایش مـی  آمده و قیمتپیش میاین موضوع است که با تحمیل تحریم، کمبود کاال 

.کاالهاي تحریم شده، انگیزه براي تهیه مایحتاج عمدتاً از بازار سیاه بیشتر است
در ایـن  . بـرد ها و مالیـات واردات را بـاال مـی   در زمان تحریم، دولت به منظور کاهش هزینه و افزایش درآمد، تعرفه-

.شودتقاضا در بازار داخلی  فعالیت قاچاق کاال سودآور میحالت، به دلیل 
فایده براي قاچاقچی، با افزایش فواید ناشی از قاچـاق و درآمـد   –اعمال تحریم به دلیل اینکه بر اساس تئوري هزینه -

بـه انجـام قاچـاق را    آید، تمایل ناشی از آن که به دلیل تفاوت قیمت در بازار تحریم نشده و بازار تحریم شده به وجود می
.دهدافزایش می

شود و براي ضربه زدن به اقتصاد ایران از مافیاي قاچـاق کـاال بـه    امریکا به عنوان مهمترین دشمن ایران محسوب می-
.کندایران حمایت می
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:گیرينتیجه
کـه  هـا د نـاهمواري المللی، موقعیت جغرافیایی، وسعت زیاد کشور، وجووجود مرزهاي گسترده خشکی و دریایی بین

گردد، تحرکات سیاسـی و  باعث ایجاد معابر و محورهاي متعدد کوهستانی مساعد براي ورود وخروج کاالهاي قاچاق می
ي همسـایه در تـامین   هـا و ضـعف دولـت  ) فـارس حضور نیروهاي امریکا در خاورمیانـه و خلـیج  (اي هاي برون منطقهکنش

ن جمعیت باالي فعال و جوان، همگی این عوامل که موقعیـت ژئـوپلیتیکی یـک    امنیت مرزها، تنوع قومی و فرهنگی، داشت
نمایند، اگر با برنامه ریزي صحیح این عوامل در خدمت توسعه و رونق اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی و    کشور را تعیین می

.گرددال میاي از جمله به وجود آمدن پدیده قاچاق کافرهنگی نگیرند، باعث به وجود آمدن مشکالت عدیده
امروزه قاچاق کاال و گرایش به مصرف کاالهاي خارجی، یکی از مسائل مهمی اسـت کـه اسـاس فرهنـگ، اقتصـاد و      

دسـت بـه گریبـان هسـتند، امـا ایـن       مسـأله اگر چه بسیاري از کشورهاي دنیا با این ؛امنیت ملی کشور را نشانه گرفته است
، شناخت و مبارزه جدي و بی امان بـا آن، از  ضرورت توجهموضوع، امروزه در ایران آن قدر اهمیت پیدا کرده است که

.رودمیاصول خدشه ناپذیر مبارزه به شمار

:پیشنهادها و راهکارها
ن یـک وحـدت سـازمانی بـین کشـورها، ایـران بایـد بـا         در امر مبارزه با قاچاق کاال به جاي تاکید بر به وجـود آورد -

هاي دوجانبه اي براي مبارزه با این پدیده داشته باشد چون از یـک طـرف زمـان    کشورهاي منطقه خصوصاً همجوار توافق
شود؛کمتري صرف خواهد شد و از طرف دیگر، زمان کمتري صرف توافقات طرفین می

هـاي سـوخت، بـاال بـردن     حذف یارانه: اي را از بین ببر، ماننددن چنین پدیدهایران باید سعی کند عوامل به وجود آم-
......هاي مرزي و فرهنگ سازي وگذاري و فرصت شغلی در استانسرمایه

پذیر کردن کاالهاي ایرانی کـه بتوانـد عـاملی در وارد    باال بردن کیفیت کاال و پایین آوردن قیمت آنها و قابل رقابت-
.قاچاق خارجی باشدنشدن کاالهاي 

وشــیمی و محصــوالت پتر: تاکیــد بــر تولیــد کــاالیی کــه ایــران در آن مزیــت نســبی در منطقــه و جهــان دارد؛ ماننــد-
...محصوالت کشاورزي و 

:منابع
: و تحقیق پیمایشی؛ راهنماي عمل، ترجمه؛ سـید محمـد اعرابـی و داوود ایـزدي، تهـران     )1379. (ادواردز و همکاران- 1

.هاي فرهنگیپژوهشدفتر 
-134شاقتصـادي، –سیاسـی فصـلنامه ایـران، ايمنطقهسیاستوافغانستانبحران.)1385(. هوشنگامیراحمدي،- 2

133.
رضـا محمـد ترجمـه بیسـتم، قـرن درژئوپلیتیـک هاياندیشه.)1380(.ردتلجپاولودالبیسیمونژئاروید؛اتوتایل،- 3

.المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهراننصیري،شمهاونیاحافظ
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هـاي کشـور، مـدیریت    اجتمـاعی اسـتان   –گزارش اوضاع اقتصادي ). 1382. (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران- 4
.کل آمارهاي اقتصادي، اداره آمار اقتصادي

وزارتانتشـارات و چـاپ : تهـران گرجسـتان، تـا قزاقستاناز: ایرانجدیدژئوپلتیک.)1379(. سیدعطاراصل،تقوي- 5
.خارجه

–، اطالعـات سیاسـی   »ي توسـعه اقتصـادي در ایـران   هامبارزه با قاچاق کاال و سیاست«. )1386(. فر، امیر محمدپرهام- 6

.245-246اقتصادي، ش 
حسـین امـام دانشـگاه مقاالتمجموعه،»سرزمینآمایشبادفاعوامنیتمتقابلرابطه).1386. (محمدرضانیا،حافظ- 7

).ع(
.سمتانتشارات: تهرانایران،سیاسیجغرافیاي.)1381(. ـــــــــــــــــــــ- 8
دوسـاالنه همـایش مقـاالت مجموعـه .»80دهـه درایـران اقتصـاد ژئوپلیتیکیهايچالش«.)1380(. ـــــــــــــــــــــ- 9

.معلمتربیتدانشگاهایران،اقتصاد
ومرکـزي آسـیاي مطالعـات فصـلنامه ،»خـزر ژئوپلتیـک حوزهدرهاتعارضوهاتفاوت«، .)1378(. ـــــــــــــــــــــ-10

.پاییز،27شمارهسوم،دورههشتم،سالقفقاز،
-244شاقتصـادي، –سیاسـی اطالعات،»فارسخلیجمنطقهآیندهوژئواکونومیکنفت،«. )1386(. حسینربیعی،-11

243.
فصـلنامه ،)ایـران مـورد تاکیـد بـر  بـا (اطالعـات دنیايدرژئواستراتژيوژئوپلیتیکدانشواژه«. )1387(. حسینرفیع،-12

.3ش،38دورهسیاسی،وعلومحقوقدانشکدهمجلهسیاست،
مقـاالت مجموعـه ،»قفقـاز ومرکزيآسیايامنیتبرايتهدیديمخدر،موادتجارت«.)1383(. نیکالسسوانسترم،-13

.المللیبینوسیاسیمطالعاتدفتر: تهرانقفقاز،ومرکزيآسیايالمللیبینهمایشیازدهمین
آذربایجـان اسـتان انتظـامی نیـروي مرز،همایش،»مرزهاامنیتبراقتصاديتوسعهتأثیر«،)1386. (جوادنژاد،شریف-14

.غربی
.، الگوي مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تهران)1380. (علوي تبار، علیرضا-15
.تهرانسپاهفرماندهیدانشکدهانتشاراتمرزي، تهرانمناطقآمایشاصولوپایهنظریه،)1380. (علیرضاعندلیب،-16
،»اقتصـادي وسیاسـی رویکـرد باایراناسالمیجمهوريکشورمرزهايازصیانت«،)1386. (میرجعفرآذر،فرهنگ-17

.غربیآذربایجاناستانانتظامینیرويمرز،همایش
.تهرانمعلمتربیتدانشگاهی،جهادانتشارات: تهرانهمسایگان،وایرانبرايمقدمه،)1379(. یداهللاپور،کریمی-18
.ابرارمعاصر: تهرانچمنی،راهابوالقاسمترجمه،21قرندرآمریکادیپلماسی،)1383(هنريکسینجر،-19
.فرهنگونشردفتر: تهرانآگاهی،ترجمهآفریقا؛ژئوپلیتیک، اسالم، دریا،مسائل،)1368(. ایوالکست،-20
دانشـگاه انتشـارات : تهـران ونینـی، صدوقحسنترجمهژئوپلیتیک،کلیدهاي.)1381(. فرانسواتوالوپاسکاللورو،-21

.بهشتیشهید
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مرکـز : تهـران ،1997-1945:گسـترش وگرایـی مداخلـه آمریکا،خارجیسیاستتحوالت.)1376(. ابراهیممتقی،-22
.اسالمیانقالباسناد

نینشر: تهرانایرانی،هايواقعیتوژئوپلیتیکهايایده.)1379(.پیروزمجتهدزاده،-23
، مجلـه پژوهشـی دانشـگاه    »فـارس هـا و تعـارض در حـوزه ژئوپلیتیـک خلـیج     تفـاوت «). 1385. (مدنی، سید مصـطفی -24

.1اصفهان، جلد بیستم، ش 
.بهمندوم،وبیستشدوم،سالدیپلماتیک،همشهري،»انرژيامنیتوجهانآینده«. )1386(. عباسمکی،-25
انتظـامی نیـروي مرز،همایشانحرافات،شناسیجامعهدیدگاهازجرایم،برآنامنیتومرز).1386. (کامبیزمالیی،-26

.غربیآذربایجاناستان
.223-224ش اقتصادي،–سیاسیاطالعات،»جهاننفتبازارتازةنظم«. )1385(. سعیدمیرترابی،-27
.440شماره،51شجغرافیایی،تحقیقاتفصلنامه،»جدیدتعریفیارایه: ژئوپلیتیک«.)1377(.درهمیرحیدر،-28
.18شراهبردي،مطالعاتفصلنامه،»جهانیجدیدژئوپلیتیکگیريشکلوسپتامبر11«.)1381(.مهديمینایی،-29
و43شاقتصـادي، مجله،»بلوچستانوسیستاناستاندرسوختقاچاقپدیدهبررسی«.)1384(. رضاشناس،نمک-30

44.
دفترمطالعـات : تهـران ،)بـازیگران وهـا  بنیـان (وقفقـاز مرکـزي درآسیايبحرانژئوپلیتیک.)1386(.محمودواعظی،-31

.امورخارجهوزارتالمللیبینوسیاسی
-ماهنامـه اطالعـات سیاسـی   ،»در کشـور هـا اي و چگـونگی نـابرابري  سیاسـتگذاري منطقـه  «. )1384(.یاسوري، مجید-32

211-212ش، اقتصادي
مطالعـات فصـلنامه ،»جدیـد بازدارنـدگی : آمریکانقشوخزرمنطقهدرنفتژئوپلتیک«. )1385(.اهللاعنایتیزدانی،-33

.زمستان،56شچهارم،دورهپانزدهم،سالقفقاز،ومرکزيآسیاي
34- Cohen, B .Saul(1978), Geopolitics in the Era In Reordering the world, New York.
35- Dikshit, R.D (1995), Political Geography, New Delhi :Tata Mc-Grew-Hill.
36- Sullivan, Patrick(1982), Ant domino, Political Geography, Quarterly 1.
37- Plano, J.C & R .Olton(1988), the International Relations Dictionary, California :Longman.
38- Sullivan, Patrick(1986), Geopolitics, London :room Helm.
39- -Taylor, peterj(1993), political Geography of the twentieth century, Belhaven press, London
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