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 دهيچک
اي که بسياري از مناطق کشوور   گونه قاچاق کاال در ايران از حجم و گستره بااليي برخوردار است، به

و آثار سويي بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دارد. در گسترش آن عوامل متعددي دخالت را در برگرفته 
منظور پاسخ به  تواند در واپايش )کنترل( و جلوگيري از اين پديده مؤثر باشد. بهدارند که شناخت آنها مي

ق اهداف اقتصاد سؤال اصلي تحقيق )عوامل مؤثر بر قاچاق کاال در ايران کدامند و چه تأثيري بر عدم تحق
عامل اثرگذار بر پديدة قاچواق کواال    03مقاومتي دارد؟( از طريق بررسي مباني نظري و مطالعات پيشين، 

 21شوند، شناسايي شد و پس از تحليل عاملي اکتشوافي،   که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيز مي
« فرهنگي –اجتماعي »و « امنيتي -سياسي »، «اقتصادي»عامل اثرگذار شناسايي شده و در قالب سه دستة 

بندي شدند.  بندي شدند. سپس عوامل باال از طريق روش تحليل سلسله مراتبي با مقايسه زوجي رتبه طبقه
، «تعرفوة بواالي گمرکوي   »ها را کسب کردند، عبارت اسوت از     پنج عامل مهم که به ترتيب باالترين رتبه

« هاي مورزي  مناطق آزاد و بازارچه»، «خطرپذيري پايين قاچاق»، «بيکاري و توسعه نيافتگي مناطق مرزي»
 «. يارانه»و 

 .اقتصاد مقاومتي، امنيت مرزها، تحليل اکتشافي، قاچاق کاال :يديکل واژگان
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( karimiahmad28@yahoo.comس ارشد حسابداري، دانشگاه تهران )کارشنا .1

( Larijani.saeed@gmail.comوم اقتصادي، دانشگاه صنعتي شريف )کارشناس ارشد عل .0
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 مقدمه

 هور  امنيوت  و نظوم  تهديدکننودة  از عوامول  يکوي  دهود  مي نشان انتظامي علمي هاي يافته

 اقتصواد،  شود که بوه  محسوب مي شرع خالف عملي «قاچاق». است «قاچاق پديدة» کشوري

 آن بوا  عودم مقابلوه   کنود و  هور کشووري آسويب جودي وارد موي      ريزيبرنامه و ملي هويت

 مقايسوة ميوزان  . بوود  خواهود  ناسوالم  اشوتاال  تورويج  و داخلوي  توليود  تضوعيف  سواز  زمينه

 توسعه، الح در کشورهاي فرامليتي با هاي شرکت فناوري و صنايع پيشرفت گذاري، سرمايه

 رقابوت  بوه  قوادر  نوابرابر  کوارزار  کشورهايي مانند ج.ا.ايوران، در  که است واقعيت اين مبين

 موؤثر  ابزارهاي از يکي دارند. نياز دولتي پشتيباني و حمايت نوعيبه صنايع بنابراين نيستند؛

 زا فورار  و زدن دور توان که است خدمات و کاال غيرقانوني تجارت استعماري، خود نافذ و

 کواال  ورود هايتعرفه بازدارنده، مقررات و قوانين مرزها، فيزيکي حفاظت مانند موانع، همة

 گسوتردگي  و تنوع پيچيدگي، از مجرمانه پديدة اين رو، از اين( 2031 شوادنيا، )دارا است. را... و 

 .است برخوردار

اموة  دولوت و برن  اجتمواعي  اقتصوادي و  توسوعة  هاي برنامه اجراي در موفقيت الزمة

 و اقتصوادي  سياسوي،  منوافع  است؛ ولوي  مطلوب فضاي و زمينه ايجاد اقتصاد مقاومتي،

 در طلبوي تنوع چندمليتي، هاي شرکت يا صنعتي بزرگ هايدولت نواستعماري همچنين

 مشوکلي  داخلوي،  داران نقدينوه  برخوي  طلبوي فرصوت  و سودجويي و کاال انواع مصرف

  حوزة دو هر در آن هاي ريشه که آورد مي وجود به را «قاچاق» نام به چندبعدي و پيچيده

 و تبديل شده «اقتصادي شبيخون» يک به گسترش، صورت در نهفته و المللي بين و ملي

 و منطقوي  مبوارزة  بنوابراين، . کشواند  نوابودي  بوه  را جامعه بر حاکم هاي ارزش تواند مي

 مکمول  و کشوور  در امنيوت  حفو   و اسوتقرار  راستاي در مجرمانه پديدة اين با هدفمند

 بور  حواکم  هواي  ارزش درنهايت و دولت اقتصادي و اجتماعي توسعة هاي برنامه اجراي

 .است جامعه
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 کليات. 1

تحليلوي   -تحقيق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي

 با روش پيمايشي است. زيرا هدف از انجام اين نوع پژوهش توصيف عيني، واقعي و مونظم 

کنود در  عبارت ديگر، پژوهشگر سعي ميخصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است. به

گونه دخالت يا اسوتنتاج ههنوي گوزارش دهود. بوا      اين تحقيق آنچه را که هست، بدون هيچ

کارگرفتوه  هاي موضوع مورد مطالعه و همچنين تنوع مفاهيم و متايرهاي بوه توجه به ويژگي

عة اسنادي و از لحاظ تجربي )براي بررسي متايرهوا( از روش  لحاظ مفهومي از مطالشده، به

دست آوردن متايرهوا، نخسوت بوا مطالعوات وسويع در      براي به پيمايشي استفاده شده است.

هاي تحقيقاتي، به شناسوايي عوامول اثرگوذار بور     ادبيات موضوع و گردآوري از طريق فيش

عبوارت ديگور،   پرداخته شد. بوه  د،شونقاچاق کاال که موجب عدم تحقق اقتصاد مقاومتي مي

هواي علموي و   گانة مؤثر بر پديدة قاچاق، با بررسي منوابع تحقيوق اعوم از مقالوه    عوامل سي

 اند.هاي مرتبط و سپس از طريق مصاحبه با صاحبنظران اين حوزه شناسايي شدهکتاب

دنود.  هاي پيشين، سي عامل از بيشترين تأکيد و فراوانوي برخووردار بو   بر اساس پژوهش

اي بر پايه طيف ليکرت گنجانيده شوده  گزينه 5گانه در يک پرسشنامة  03هر يک از عوامل 

شدت تأثير هر يک از عوامل بور قاچواق کواال در    و از پاسخگويان خواسته شد تا با توجه به

 03اي را انتخاب کننود. سوپس از ميوان    ايران و تأثيرآن بر عدم تحقق اقتصاد مقاومتي، گزينه

شوند، عواملي که از نظر  أثر در قاچاق کاال که موجب عدم تحقق اقتصاد مقاومتي ميعامل م

صورت مقايسة زوجي در قالوب پرسشونامة ديگور، در    تر شناسايي شدند، بهپاسخگويان مهم

 شد.اختيار چند خبره در جامعة آماري پژوهش قرار داده 
 

 جامعة آماري تحقيق (1)

شود که پژوهشگر در طور  تحقيوق    تحليل گفته مي جامعة آماري به مجموعه واحدهاي

بوده تا نتايج تحقيق را به آن جامعه تعميم دهود. جامعوة    هادنبال گردآوري اطالعات از آنبه

 آماري اين پژوهش شامل دو گروه علمي و اجرايي است   
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کارکنان شواغل در پلويس مبوارزه بوا قاچواق کواال و همچنوين سواير          ( گروه اجرايي:1

 اند.سال گذشته سابقة خدمت در بخش مبارزه با قاچاق کاال داشته 23ي که در کارکنان

نخبگان و استادان اقتصواد کوه از مراکوز علموي در دسوترس شناسوايي        ( گروه علمي:2

 شدند.

نفره از عوامل اجرايوي و علموي در شوهر     03پس از جستجو در اين دو گروه، فهرستي 

 اطالعات ارائه براي که شدند انتخاب نمونه براي دييزد انتخاب شدند. در اين پژوهش افرا

گيوري بوا عنووان    دارند؛ بنابراين چنوين شوکلي از نمونوه    قرار موقعيت بهترين در نياز مورد

 از نوع قضاوتي شهرت دارد. « گيري هدفمندنمونه»

 

 بيان مسئله و اهميت موضوع (2)

. قاچواق بوا   شوود  قلمداد ميعه در جام تينظم و امن ةکنندديقاچاق از عوامل تهد ةديپد 

کاهب کسب درآمود   يها فرصت جاديا ،ياجتماع يها لفهؤبر م ريثأو ت ياقتصاد تيامن ديتهد

مجرموان   کيو تحر گاهيبادآورده و بدون رنج،  يها به ثروت يابيدست رايجوانان ب جييو ته

 تيو امن ديو موجبوات تهد  ،ارتکواب قاچواق   مسلحانه و خشون در  يها شرو يريکارگهدر ب

مواد مخودر و کواال در کشوور بوروز و ظهوور       ة. قاچاق در دو مقولسازد يجامعه را فراهم م

و مبارزه با قاچاق کواال در   يدگيرس ي،آگاه سيبه پلشده  محول ةفيکه با توجه به وظ افتهي

 (2033)بياباني و باباپور، .رديگ يآن قرار م فيوظا ةطيح

 قاچواق  پديدة با مبارزه که دهدمي نشان قانونيغير صادرات و واردات تقريبي ارقام و آمار

 بور اسواس   2031سوال   در ارز و کاال قاچاق حجم. است نبوده موفق دولتي هيچ در ارز و کاال

 کول  حجوم  کوه  شوده  بورآورد  دالر ميليوارد  12 حودود  و ارز کواال  قاچاق با مبارزه ستاد اعالم

 در قاچواق  سوهم  کوه  معنا اين به .بوده است دالر ميليارد 33 حدود کشور واردات و صادرات

دهد کوه هنووز    نشان مي، يبرانگيز سفأآمار باال و ت ارائة چنين .است درصد 03 کشور اقتصاد

شود  هاي اين سوءاستفاده را ببندد. همين امر باعث مي صورت جدي راهبه نتوانستههيچ دولتي 

 و ديرتر تحقق يابد. دهچالش کشيده شاين روند، اقتصاد مقاومتي به ةتا در صورت ادام



593 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  59315931زمستان زمستان   ،،دومدوم  شمارهشماره  ،،اولاول  سالسال    ،،اقتصاد دفاعاقتصاد دفاع  فصلنامهفصلنامه

وجود نيايود و   هاي شالي جديد در کشور به شود تا فرصت قاچاق باعث مي ةرشد پديد

نپورداختن   دليول هکواالي قاچواق بو   قيموت  زيرا  ؛دباش هاي موجود حتي تهديدي براي شال

تواند چالشي  شود و همين امر مي تر از کاالي توليد داخل تمام مي ارزان بسيار ،حقوق دولتي

 ،فرهنگوي  ،اقتصوادي )اي  از هر دريچوه  ،رو براي توليد کشور محسوب شود. از اين يرگبز

هواي کلوي    به موضوع رشد قاچاق نگاه شود، در تعوار  بوا سياسوت    و ...( امنيتي، سياسي

 (11  2035)ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز، .اقتصاد مقاومتي خواهد بود

ي عنوان چالشبهو اجتماعي، بر آثار سوء اقتصادي  افزون ج.ا.ايران،قاچاق کاال در  ةپديد

جدي بر سور راه تجوارت آزاد    يعنوان تهديد حائز اهميت است. امروزه اين پديده به امنيتي

. ه اسوت دومو ناقتصوادي کشوور تحميول     ةهاي زيادي نيز بر بدنو  هزينه شود و محسوب مي

دهد و از طرفي سوبب   را کاهش ميقاچاق کاال از يکسو درآمدهاي گمرکي و مالياتي دولت 

سرمايه، افزايش بيکاري، کاهش توليدات صنعتي داخلوي   ةحاصل ارز، فرار گسترد خروج بي

 .گرددو ... مي

اي از فعاالن  اما دسته ،شود هاي اقتصادي ثبت و ضبط مي تمامي فعاليت ،در اقتصاد سالم

اقتصواد  »يا  «اقتصاد زيرزميني» يگيرشکلاين امر در اقتصادي مايل به چنين امري نيستند و 

 سزايي دارد. تأثير به« سياه

گيوري   تصوميم  سواخته، نظوام اطالعوات اقتصوادي کشوور را مختول       پديدة قاچاق کاال،

از خوود را  هوا کوارايي    سياسوتگذاري  از اين طريوق، و سازد  مياقتصادي را با مشکل مواجه 

عمول عنوان   درادالت قانوني است و ارز همواره بيش از مب . قاچاق کاال وخواهند داددست 

حجم اما گران قيموت  که محصوالتي کم) داراي فناوري باال ويژه در صنايع هبازارهاي ايران ب

هواي   تنها نقشي در رشد شواخ  هايي است که نه در اختيار افراد و گروه (،و پرتقاضا دارند

 يکشوور هور  اجتماعي ترين عوامل سقوط و انحطاط اقتصادي و بلکه مهم ،اقتصادي ندارند

هاي جودي اسوت کوه اقتصواد کشوور از       آسيب باشد،مينچه مسلم آشوند. اما  محسوب مي

اقتصواد  دار کوردن اهوداف    قاچاق کاال ضومن خدشوه  همچنين  ؛شود قاچاق کاال متحمل مي

 ؛دگورد  اي دولوت موي   اي و غيرتعرفوه  هاي تعرفوه  موجب از بين رفتن آثار سياست مقاومتي،
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گوذاري  موجب کاهش سورمايه  ،رداخت حقوق دولت از سوي قاچاقچيانضمن آنکه عدم پ

هاي توليودي در داخول کشوور و درنتيجوه کواهش اشوتاال       در صنايع، کاهش حجم فعاليت

ظرفيوت خوود فعاليوت     تور از پايينشود و با توجه به آنکه صنايع توليد داخلي مجبورند  مي

منجر به افزايش تورم در داخول کشوور   و کنند، در نتيجه قيمت تمام شده توليدات باال رفته 

 بنوابراين  شود، محسوب مي چندوجهي اي پديده ارز و کاال قاچاق اينکه به توجه با شود. مي

 کوه  دارند نقش آن گيريشکل در...  و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، ازجمله متعددي عوامل

و  اقتصوادي  شووم  ديودة پ ايون  بوا  برخورد براي مناسب ارائة راهکار به عوامل اين شناسايي

 (2030)گزارش کميته الگوي اسالمي، ايراني پيشرفت، رساند. ياري مي اجتماعي

در پوي   کواال،  قاچواق  پديدة گيريشکل بندي عوامل و رتبه اين پژوهش با هدف شناسايي

 مقواومتي  اقتصاد تحقق راستاي در امنيتي آن پيامدهاي منظور کاهشبه سازنده راهکارهاي ارائة

 ، نامگوذاري گرديوده  « اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمول »نام به 2035با توجه به اينکه سال است. 

 توانود  پوژوهش موي   هواي  اي برخوردار است. يافتوه  ها از اهميت فزاينده گونه پژوهشانجام اين

 کشوف  بور  مؤثر عوامل به نسبت اندرکار را دست هاي سازمان و ناجا سياستگذاران و مسئوالن

 دهند. انجام مؤثري هاياقدام ها،کاستي رفع درخصوص بتوانند تا ساخته، آگاه کاال قاچاق

 

 . ادبيات و مباني نظري تحقيق2

اقتصاد مقاومتي تنها به مفهوم استقامت و پايداري و تحمول ضوربات اقتصوادي دشومن     

ريزي آن نوع از ساختار اقتصوادي اسوت کوه اميود بوه      نيست، بلکه اتخاه رويکردها و طر 

رسان بوه اقتصواد را از دشومن بگيورد. اقتصواد مقواومتي       گيري از هرگونه طر  آسيبهنتيج

اي درازمدت براي اقتصاد کشور اسوت کوه اقتصواد    طرحي آني و مقطعي نيست، بلکه برنامه

زده رها ساخته و به اقتصوادي مسوتقل،    مملکت را از حالت وابسته، تک محصولي و مصرف

سازد. اقتصواد مقواومتي رويکوردي پيشوگيرانه     پذير مبدل ميناجويانه و ضربهمتعادل، صرفه

رود از طريق آن، دشومن اقتصواد را موورد    دارد تا تدافعي؛ پيشگيري از هر آنچه احتمال مي

 هجمه قرار دهد و نتيجه بگيرد.
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هايي که درخالل ساليان متمادي در ساختار توليود، سوازمان توزيوع و    بسياري از ويژگي

هواي اميود   صوورت نقواط ضوعف و دريچوه    عه شکل گرفته، امروز بوه الگوهاي مصرفي جام

شکل مسوتقيم و يوا غيرمسوتقيم( در    اند. پديدة قاچاق )به دشمن در تهاجم اقتصادي درآمده

ها دخالت داشته است. در پژوهش حاضر با استفاده از رويکرد کموي در  اي از اين زمينهپاره

عوامل اثرگذار بر گسترش پديودة قاچواق کواال    بندي  هاي علمي، به شناسايي و رتبه پژوهش

 شود که بر تحقق اقتصاد مقاومتي اثري معکوس دارند. پرداخته مي

 

 بررسي پديدة قاچاق کاال (1)

موازات رشد مطالعات تجربي در زمينة تجوارت غيرقوانوني، پديودة قاچواق درخوالل      به

الملول قورار   ة تجوارت بوين  پردازان حوزو پس از آن، مورد توجه نظريه 2303هاي دهة  سال

( اولين ديدگاه نظري در مورد قاچاق را مطر  کردنود.  2320) 2«بهاگواتي و هانسن»گرفت. 

اي را  هواي بعود، بحوث پردامنوه     آنها آثار رفاهي قاچاق را بررسي کرده که نتايج آن در سوال 

دهد عوامل  يوجود آورد. بررسي پژوهشگران نشان م الملل به پردازان تجارت بين ميان نظريه

هاي سودجويانه ماننود تجوارت غيرقوانوني اثور      گيري فرصت و شرايط محيطي نيز در شکل

 (2331)بهاگواتي، توان اشاره کرد. مي« جانسن، مافمن و لباتن»دارند. در اين ارتباط به مطالعة 

عنووان علوت ايجواد و    هاي تجاري مانند نرخ تعرفه را بوه  بهاگواتي و هانسن محدوديت

هواي پايواني    هاي غيرقانوني قاچاق کاال معرفي کردند که اين مسئله در سال فعاليت گسترش

در چارچوب تحليلي جداگانه مورد تأکيد قرار گرفتوه اسوت.    1«نورتن»از سوي  2333دهة 

پوردازد. پويش از ايون     نورتن در الگوي نظري خود به شناسايي عوامل مؤثر بور قاچواق موي   

عنوان عامول موؤثر   التفاوت نرخ ارز در بازار سياه و رسمي را بههنيز تاييرات ماب 0«دُرنبوش»

اي توسوط   کند. بوا آنکوه مطالعوات پراکنوده     گيري بازار غيررسمي قاچاق معرفي مي در شکل

الملل انجام شده، اما مباحث طر  شده از انسجام و روند تکواملي   پردازان تجارت بين نظريه
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هوا و   ( ماليوات 2333) 2«تنزي»دي انجام گرفته است. صورت موربرخوردار نبوده و بيشتر به

هواي   داند و بر تأثير وضع ماليوات  ها را دو عامل اصلي ايجاد اقتصاد زيرزميني مي محدوديت

ماليوات بور توأمين اجتمواعي در     »، «ماليات بر درآمود در آمريکوا  »خاص در هر کشور مانند 

فوري و  »کنود.   تأکيود موي  « توسعه ماليات بر تجارت خارجي در کشورهاي در حال»، «اروپا

( بار تحميل شده توسط بخش دولتوي بور افوراد شوامل بوار ماليواتي و بوار        2331) 1«هانمان

تور را   هاي قانوني، بيکواري و سوطت توسوعه يوافتگي پوايين      قانوگذاري يا اعمال محدوديت

را نيوز   عنوان عوامل پيدايش اين معضل مطر  کرده و به اين فهرست، بداخالقي ماليواتي  به

 (2035)پژوهيان و مدا ، گذارد. افزايد و در مورد کشورهاي صنعتي به آزمون مي مي

هاي زيرزميني را بار ماليواتي بواال،    ( علل عمدة پيدايش فعاليت2333) 0«دراسک و گيلز»

هاي قانوني(، درآمودهاي   تورم، اثر نرخ ماليات و منع مقررات )تصويب و اجراي محدوديت

 1«اشونايدر و انسوت  »کننود.   ي و کاهش استانداردهاي اخالقوي عنووان موي   قابل تصرف واقع

کشور صنعتي غربي، به بار مالياتي  23اي در  ( در بررسي عوامل مؤثر بر اقتصاد سايه1333)

کنود. آنهوا در مورور     عنوان علل اقتصادي اشاره مي مستقيم و غيرمستقيم و مقررات دولتي به

اي را شامل بوار ماليواتي، بوار توأمين اجتمواعي،       قتصاد سايهادبيات موضوع، عوامل مؤثر بر ا

هاي درآمدي، بيمه بيکاري و ...(  شدت و اجراي مقررات، انتقاالت اجتماعي )مانند حمايت

عوامل بازار کار )مانند کاهش در ساعات کار، نورخ بيکواري( و عوامول مربووط بوه بخوش       

 5«آن و دالريکوا »کننود.   ...( عنووان موي   سواالري، فسواد و  دولتي )مانند کارايي دولت، ديوان

ورزنود و معتقدنود    ( بر تأثير نرخ بيکاري باال در گسترش اقتصاد زيرزميني تأکيد موي 2332)

اين عامل بر تصميم فرد در انتخاب بين کار در بخش رسمي و کوار در بخوش غيررسومي،    

( اسوتدالل  2320« )انسون بهاگواتي و ه»دهد.  گذار بوده و او را به کار زيرزميني سوق مي اثر

دهد و تنها در چارچوب شرايطي خواص، شواهد    کردند که قاچاق کاال، رفاه را افزايش نمي
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با توجه به شرايط حواکم   2«ديردورف»بهبود رفاه، باوجود قاچاق در اقتصاد خواهيم بود؛ اما 

 (2003)خلعتبري، بر کشورهاي آفريقايي، حضور قاچاق را موجب بهبود رفاه دانسته است.

هاي داخلي نيوز توجوه خوود را بوه پديودة قاچواق معطووف         هاي اخير، پژوهش در سال

« بور قاچواق کواال    هيو مرز اروم کيتينقش عوامل ژئوپل يررسب»اند. پژوهشي با عنوان  ساخته

 ،هيو بوا کشوور ترک   هيمرز اروم کيتيشناخت عوامل ژئوپل اين پژوهش، اهدافانجام شده که 

 يمطلووب انتظوام   يراهکارها ةئادر قاچاق کاال و ار يادشده يکيتينقش عوامل ژئوپل يبررس

 عنووان  بوا  ( پژوهشوي 2030« )حاتمي» (2032قلعه، خاني و شاه)عيسيست.در مقابله با قاچاق کاال

انجوام داده  « قاچواق  ياستان بوشهر در کنترل ورود کاال يانتظام يعملکرد فرمانده يبررس»

 اسوتان بوشوهر در   يانتظوام  يفرمانوده  عملکورد  يچگوونگ  ييشناسوا  اين تحقيقکه اهداف 

ورود  (کنتورل واپايش ) يمناسب برا يکارهاراه ييشناسا قاچاق، ياز ورود کاال يريجلوگ

بووده اسوت.    قاچواق  يموجود در مقابله بوا ورود کاالهوا   يها روش يبررسو  قاچاق يکاال

از   کاال توسوط ناجوا   در کنترل قاچاقمؤثر عوامل »( در پژوهشي با عنوان 2031« )احراري»

به شناسايي عوامل مؤثر در واپايش قاچواق کواال و تبيوين و مشوخ      « 2031تا  2021 سال

هاي تحقيوق مشوخ  نمووده      هاي نيروي انتظامي پرداخته و بر اساس يافته کردن نيازمندي

ميان ارتقاي سطت فرهنگي و اجتماعي مردم، ايجواد اشوتاال، ايجواد امکانوات و تجهيوزات      

 ني و آموزش و ايجاد انگيزه در کارکنان، رابطة معناداري وجود دارد.سازما

بررسي نقش فناوري اطالعات در کشف کاالي قاچاق با رويکورد  »( به 2030« )معظمي»

پرداخت. در اين پژوهش، کارکردهاي فناوري اطالعوات در کشوف کواالي قاچواق     « پليسي

فوي گرديوده و توالش بوراي تاييور      هاي اطالعاتي مورتبط معر  شناسايي شده، سپس فناوري

« خاشوي »هاي کشف کاالي قاچاق با استفاده از فناوري اطالعات پيشنهاد شوده اسوت.    شيوه

هاي قاچاق کاال از مبادي رسمي استان سيسوتان   بررسي شيوه»( در پژوهشي با عنوان 2030)

سوپس  هاي قاچاق کاال از گمرکات اسوتان پرداختوه اسوت.     ، به شناخت روش«و بلوچستان

ميزان حمل و نقل داخلي و خارجي در امر قاچاق کاال از مبادي رسمي در استان سيستان و 
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هواي  بلوچستان بررسي شده و در نهايت ميزان تأثير سووء اسوتفاده از مقوررات و بخشونامه    

گمرکي در قاچاق کاال و تأثير عملکرد عوامل اجرايوي در ايون مبوادي موورد بررسوي قورار       

هواي انتظوامي در کشوف کواالي قاچواق در       محدوديت»هشي ديگر نيز گرفته است. در پژو

نشوان   ي آنهوا  افتوه که ي( 2033)نصوراللهي،  مورد کنکاش قرار گرفته « شهرستان مرزي پيرانشهر

هاي انتظامي و موقعيت جارافيايي پيرانشوهر و افوراد متخصو  و     دهد  ميان محدوديت مي

هيزات پليسوي پيشورفته و حمايوت قضوايي از     مجرب در امور انتظامي، ايجاد امکانات و تج

قاچاق کاال و ( »2033« )پوروطن»کارکنان کشف کاالي قاچاق، رابطة معناداري وجود دارد. 

را بررسوي  « تأثير آن بر امنيت ملي ج.ا.ايران با تأکيد بر نقش نيروي انتظامي در مبارزه بوا آن 

ين تهديدهايي است که از ناحيوة  تالش براي شناسايي و تبي پژوهش، نيا است. هدف کرده 

 سازد.   را متأثر ميقاچاق کاالي وارداتي، متوجه کشور گرديده و امنيت ملي آن

 

 اقتصاد مقاومتي (2)

 هواي سوال  در اقتصوادي  هواي  تحريم شدت يافتن و کشور پيش روي شرايط به توجه با

هواي نووروزي    پيوام  در خوود  ظريوف  و دقيوق  نگواه  با)مدظله العالي( رهبري گذشته، مقام معظم

نيز تعبيري اسوت کوه   « اقتصاد مقاومتي»اند. هاي اخير، به اين عوامل توجه وافري داشته سال

مطر  فرمودنود. اقتصواد مقواومتي     2033ايشان براي اولين بار در ديدار کارآفرينان در سال 

سووده و  زدايي و ترميم ساختارها و نهادهواي فر  سازي، بحرانمفهومي است که در پي مقاوم

شوک بواور و مشوارکت همگواني و اعموال      شود که بي ناکارآمد موجود اقتصادي مطر  مي

هاي عقاليي و مدبرانه، پيش شرط چنين موضوعي است. اقتصاد مقواومتي، الگووي    مديريت

زا(، متعامل بوا اقتصوادهاي    عملي متناسب با نيازهاي کشور، متکي به امکانات کشور )درون

قتصادي مردمي )مردم بنياد(، اقتصادي بر پاية دانش )دانش بنيان(، مبتني گرا(، ا جهاني )برون

محور( و هميشه بارور است. اقتصواد مقواومتي   بر توليد ثروت و افزايش ثروت ملي )عدالت

صواد الگوو اسوت.    داراي انواعي همچون اقتصاد موازي، اقتصاد ترميمي، اقتصاد دفاعي و اقت

هاي اصول   محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي نيز شامل حمايت از توليد ملي، سياست
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 قاچواق  گوردد. پديودة   هاي نوين ميقانون اساسي، توجه به نخبگان و استفاده از فناوري 11

 آيود  موي  حساببه مقاومتي اقتصاد و ملي اقتصاد بزرگ هاي آفت از يکي عنوانبه ارز و کاال

کند و نيول بوه اهوداف اقتصواد مقواومتي را بوا        مي اصابت اشتاال و توليد قلب به آن تير که

 .سازد مشکل مواجه مي

هواي توليود داخول و     ها، تأکيد بور مزيوت  هدف اصلي اقتصاد مقاومتي، کاهش وابستگي

تالش براي خوداتکايي است. اهداف ديگر اقتصاد مقاومتي عبارتنداز  اثبات کارآمدي نظوام  

هاي اقتصادي دنيا، اقتصاد قوي و پايدار، اسوتقالل سياسوي، اقتودار     قتصادي کشور بين نظاما

المللوي، تحقوق و اعوتالي عوزت اسوالمي، عودالت        المللي و بقاي کشور، مرجعيت بوين  بين

هواي   هاي نامشهود و مشهود، تبديل وابسوتگي  اجتماعي، برون رفت از چرخة تبديل سرمايه

آفورين، ايجواد   هواي دوسووية مزيوت    گوون )متقوارن( و وابسوتگي   تهديدزا بوه مبوادالت هم  

هاي مبادالتي پايدار با کشورهايي که زير نفوه مسوتقيم دشومن نيسوتند،     پيوندي و مزيت هم

افزايووي محرومووان و اقشووار نوواتوان از طريووق کارآمدسووازي نظووام تووأمين اجتموواعي و توووان

ت مالياتي کشور و قطع وابسوتگي  حداکثرسازي مشارکت مراکز خيريه مردمي، افزايش ظرفي

هاي توسوعة   تکاملي صنايع راهبردي و اقتصادسازي برنامهبودجة عمومي دولت به نفت، هم

 (250  2032ايراني پيشرفت،  -)گزارش مرکز الگوي اسالمي فناوري.

ريوزي کورد.    مودت و بلندمودت برناموه   براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد در دو بعد کوتاه

هواي اقتصوادي    لندمدتِ تحقق اقتصواد مقواومتي عبارتنوداز  اسوتفاده از ظرفيوت     هاي ب مؤلفه

پذيري اقتصواد  ها مانند افزايش توان انعطاف خصوصي و دولتي موجود براي مبارزه با شوک

دولتوي و  هاي دولتي و شوبه  ويژه در بخشرويه به گيري از منابع، پرهيز از مصرف بي در بهره

سازي منوابع درآمودي اقتصواد،    ها(، متنوع داز بيشتر )کاهش هزينهان جاي آن تمرکز بر پسبه

پيشگيري از وارد شدن شوک به اقتصاد به دو صورت استفاده از سورماية اجتمواعي کشوور    

هواي   کنندگان با اسوتفاده از ضوعف  براي جلوگيري از پيوستن ساير کشورها به جمع تحريم

ي با فيزيکي، گسترش نظام ارتباطي کشوور  کننده و جايگزيني سرماية انسان کشورهاي تحريم

منظور کاهش هزينة تجارت هاي حمل و نقل، خطوط تلفن و اينترنت( به )اعم از زيرساخت
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براي بخش خصوصي، پرهيوز از وابسوتگي بوه چنود کشوور معودود در حووزة تجوارت و         

يوز  مودتِ تحقوق اقتصواد مقواومتي ن    هاي کوتواه  سازي در شرکاي تجاري کشور. مؤلفه متنوع

بستگي موردم، واپوايش )کنتورل( مصورف و توالش در      هاي همعبارتنداز  استفاده از ظرفيت

راستاي تايير الگوي مصرف به الگووي مصورف بهينوه، اسوتفاده از توليود داخلوي، اجوراي        

قوانون اساسوي، توأمين     11هواي اصول    هاي مردمي کردن اقتصاد در راستاي سياست سياست

هواي ضوروري مطالعواتي بوراي ارائوة راهبردهواي        چارچوبنيازهاي اساسي دولت و تبيين 

 (2031)تاري و کاوياني، عملياتي اقتصاد مقاومتي.

 

 هاي تحقيقيافته. 3

توزيوع   spssها، ابتدا با استفاده از نرم افوزار  در پژوهش حاضر براي تجزيه و تحليل داده

ا استفاده از تحليل عواملي  ه و امتياز هر متاير محاسبه شد. سپس بدست آمد هها ب نسبي پاسخ

شووند، شناسوايي شودند.     اکتشافي، عوامل مؤثر بر قاچاق که مانع تحقق اقتصاد مقاومتي موي 

 Expertافوزار  و از طريوق نورم   (AHP)درنهايت با استفاده از روش تحليول سلسوله مراتبوي    

Choice ي در موورد  مقودمات   بيونش  کسب منظور بندي اين عوامل پرداخته شد. ابتدا به به رتبه

متايرهاي تحقيق، فراواني و ميزان امتياز عوامل مؤثر بر قاچاق کاال که موانع تحقوق اقتصواد    

 گمرکوي  بواالي  تعرفوه »عامول   دهد کوه پونج   شوند، محاسبه شد. نتايج نشان مي مقاومتي مي

 واپوايش »، «قاچواق  پوايين  خطرپوذيري »، «مرزي مناطق نيافتگي توسعه و بيکاري»، «واردات

بوه ترتيوب بيشوترين امتيواز را کسوب      « يارانه»و « مرزي هاي بازارچه و آزاد مناطق نامناسب

 مسوئوالن  نقش»، «جاسوسي امور براي کشور به نفوه»، «افسار گسيخته مهاجرت»اند و  کرده

بوه ترتيوب   « ج.ا.ايوران  اقتصوادي  هواي تحريم»و « کشور امنيتي و سياسي وضعيت»، «دولتي

مجموع امتياز هر يک از عوامل اثرگذار بر قاچواق کواال در    اند. کمترين امتياز را کسب کرده

 شود. جدول شمارة يک مشاهده مي
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 ( مجموع امتياز هر يک از عوامل اثرگذار بر قاچاق کاال1شمارة ) جدول

 
س از بررسي توصيفي عوامل مؤثر بر قاچاق کاال، براي تشکيل ساختار جديد و اينکوه آيوا   پ

 .تعداد متايرهاي اثرگذار بر قاچاق کاال کاهش يافته، از تحليل عاملي اکتشافي اسوتفاده شود  
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و براي اطمينوان از اينکوه    KMOگيري از آزمون  اي بررسي کفايت نمونهاين منظور ابتدا بر به

از  ،در جامعوه برابور صوفر نيسوت     (،گيرد ماتريس همبستگي )که پاية تحليل عاملي قرار مي

 شود. مشاهده مي شمارة دو آزمون بارتلت استفاده شده که نتايج آن در جدول
 و بارتلت KMOآزمون ( نتايج 2شمارة ) جدول

                                                مقياس کفايت نمونه KMOآزمون 

957/0 

 آزمون بارتلت

 22/202دو                                       مجذور خي

 272درجة آزادي                                             

 000/0                             سطح معناداري            

 

زيورا   ؛گيوري از کفايوت الزم برخووردار اسوت     نمونهدهد که  جدول شمارة دو نشان مي

کمتر است.  35/3باالتر و سطت معناداري آزمون بارتلت از  2/3از  KMOمقدار آماره آزمون 

هايي هستند  اسب، عاملهاي من ژه، تعداد عامل يا قاعدة مقدار وي« گاتمن -کيزر »طبق قاعدة 

نتوايج جودول شومارة سوه     ( 003  2033پور و صفري، .)حبيبکه مقدار ويژة آنها باالتر از يک باشد

دهد که سه عامل، داراي مقدار ويژه بيشتر از يک هستند. افزون بر اين، سوه عامول   نشان مي

دار قابول قبوولي   بيني کنند کوه مقو   درصد واريانس اين متاير را پيش 2/50اند حدود  توانسته

(ML) ها با استفاده از روش حداکثر درسوت نموايي   است. عامل
اسوتخراج شوده اسوت. از     2 

توا   سوازد  هاي کليدي روش باال آن است که امکان اين ارزشيابي را براي ما فراهم موي  مزيت

ر خوبي روابط بوين متايرهوا را د  حل عاملي تا چه اندازه قادر است بهبتوانيم تعيين کنيم راه

هوا   پرونده )فايل( داده بازتوليد کند. اين ويژگي، نقش مهمي در تعيين تعداد مناسوب عامول  

 (003  2033پور و صفري، )حبيبدارد.

 

 

 



1.  Maximum likelihood 
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 ( عوامل استخراج شده بر مبناي مقدار ويژه3) شمارة جدول
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 چورخش  و احتموال  بيشوينة  روش از اسوتفاده  بوا  اکتشوافي  تحليل عواملي  انجام از پس

 روي بور  يوا اينکوه نتوانسوتند    5/3 از کمتر عاملي بارهاي کسب دليلبه عامل 22واريماکس 

 21 و شوده  حوذف  بررسوي  موورد  متايرهواي  از مجموعوه  گيرنود،  قرار عوامل از کدامهيچ

شاخ  در قالب سه عامل بواقي ماندنود کوه نتوايج آن در جودول شومارة چهوار مشواهده         

داشته يا روي عامل ديگر بار عواملي بوااليي    5/3عامل بارهاي عاملي باالي  21شود. اين  مي

 نداشتند.
 ل چرخ يافته( ماتريس عوام2شمارة )جدول 

 عامل گويه

 

1 2 3 

q1  512/3  

q3  020/3  

q4  531/3  

q7  010/3  

q9  223/3  

q11  530/3  

q14   023/3 

q22   001/3 

q24   512/3 

q25   502/3 

q27 5/03   

q28 032/3   

هواي مورتبط در   هموراه سوؤال  طبق نتايج جدول شمارة چهار، عوامل استخراج شوده بوه  

 اند. بندي شدهل شمارة پنج دستهجدو
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 ( عوامل مؤثر بر قاچاق کاال5) شمارة جدول

 عامل هاسؤال ها عامل  نام

 2 22؛ 3؛ 9؛ 1؛ 0؛ 2 عوامل اقتصادي

 1 21؛ 15؛ 11؛ 11 امنيتي -عوامل سياسي 

 0 13؛ 12 فرهنگي -عوامل اجتماعي 

 

زوجي، هر عامل که بور عودم تحقوق اهوداف اقتصواد       هاييسهدر ادامه با استفاده از مقا

 دستبه مقاومتي تأثير بيشتري داشت، دو به دو مقايسه گرديدند و سپس با استفاده از اوزان

مختلف، عوامل مؤثر بر قاچواق کواال را کوه     هاي مؤلفه و ابعاد براي AHP پرسشنامه از آمده

بندي شدند که در جدول شومارة شوش   د، رتبهشو باعث عدم دستيابي به اقتصاد مقاومتي مي

 شوند. مشاهده مي
 کاال قاچاق بر مؤثرعوامل  براي  AHPدست آمده از پرسشنامه ( اوزان به6شمارة )جدول 

عوامل مؤثر بر 
 قاچاق کاال

 ها مؤلفه
وزن مؤلفه 

 در کل
 رتبه

 اقتصادي

 2 31023 واردات گمرکي باالي تعرفه
 1 31222 مرزي مناطق نيافتگيتوسعه و بيکاري
 5 31321 يارانه
 0 31351 ماليات
 3 31302 داخلي کاالي نامناسب کيفيت
 3 31311 تورم

 امنيتي -سياسي 

 0 31252 قاچاق پايين خطرپذيري
 1 31231 مرزي هايبازارچه و آزاد مناطق نامناسب واپايش

 23 31322 مسئوالن دولتي
 22 31321 ...(و بحران جنگ،) همسايگان خاص عيتوض

 -اجتماعي 
 فرهنگي

 2 31312 جامعه آگاهي پايين سطت
 دو در قوومي  و گروهوي  پيونودهاي  از ناشوي  مراودات
 مرز سوي

31333 
21 
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 کاال اققاچ بر مؤثرعوامل براي  AHPدست آمده از پرسشنامه ( اوزان به1شمارة )نمودار 

 

اسوت   2/3از  کمتر يعني قبول قابل حد در مقايسة زوجي عوامل  ماتريس سازگاري نرخ

 هوا  قضواوت  در کوه  اسوت  الزم باشود،  مقودار  ايون  از بيش سازگاري نرخ که صورتي در و

دهند که بنوا بور    جدول شمارة شش و نمودار شمارة يک نشان مي .گيرد صورت تجديدنظر

ترين عامل اثرگذار بر قاچاق کاالسوت و در  واردات، مهم گمرکي باالي نظر خبرگان، تعرفة

 مورزي و  منواطق  نيافتگيتوسعه و عدم تحقق اقتصاد مقاومتي تأثير چشمگيري دارد. بيکاري

 پيونودهاي  از ناشوي  از عوامل بعودي هسوتند؛ همچنوين موراودات     قاچاق پايين خطرپذيري

 دست آورده است. کمترين رتبه را به مرز، سوي دو در قومي و گروهي

 

 گيري و پيشنهادها نتيجه. 4

بندي عوامل مؤثر بر پديدة قاچاق کاال که در تحقق اقتصواد مقواومتي   شناسايي و اولويت

شود. براي تحقق هدف پژوهش،  کنند، هدف انجام پژوهش حاضر قلمداد مي خلل ايجاد مي

بر پديدة قاچاق کواال کوه   عامل اثرگذار  03از طريق بررسي مباني نظري و مطالعات پيشين، 

 03بندي ايون  شوند، شناسايي شدند. براي دسته مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيز مي
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عامول بوار عواملي     23مختلف، از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد کوه   هاي عامل در دسته

از تحليول   داشتند و يا روي چند دسته بار عاملي بااليي کسب کرده بودنود کوه   5/3کمتر از 

فرهنگوي و اقتصوادي    -امنيتوي، اجتمواعي    -عامل در سه دستة سياسي  21حذف شدند و 

عامل مهم که بر قاچاق کاال مؤثر بودنود، بوا مقايسوة     21جاي گرفتند. حال پس از شناسايي 

مقايسه زوجي صورت گرفت تا مشخ  شود که کدام عامل در  02زوجي بين اين عوامل، 

 گمرکوي  بواالي  ومتي تأثير بيشتري دارند. نتايج نشوان داد کوه تعرفوة   عدم تحقق اقتصاد مقا

مورزي، خطرپوذيري پوايين قاچواق کواال، واپوايش        مناطق نيافتگيتوسعه و بيکاري واردات،

يارانه، پنج عاملي هستند که به ترتيب، رتبوة اول توا پونجم را کسوب      نامناسب مناطق آزاد و

 شود  شر  زير پيشنهاد مي، مواردي بهپژوهش هاي . با توجه به يافتهاند کرده

هاي اقتصادي مناسب و امکانات فنوي،   بسياري از مناطق مرزي کشور، فاقد زيرساخت .1

هاي توسعه در ايون منواطق بوا مرکوز      صنعتي و کشاورزي کافي هستند و بين شاخ 

توانود   اصوال  ايون وضوع، دولوت موي     فاحشي وجود دارد. براي ي اهاختالف ،کشور

شوود، بوا    تباراتي که صرف مبارزه فيزيکي و غيراصولي با قاچاق کواال موي  بخشي از اع

ضمن ايجاد اشتاال، در جهت شکوفايي، عموران و   ،هاي مولد گذاري در بخش سرمايه

عبارت و مانع گسترش بيش از پيش قاچاق کاال شود. به هدموآباداني اين مناطق اقدام ن

 مداري در اين مناطق.زيکي به توسعهراهکنش )تاکتيک( از مبارزة فيتايير  ،ديگر

هواي   يکي ديگر از نتايج مهم تحقيق اين است که قاچاق با انگيزة فرار از محودوديت   .2

اين امر درآمدهاي دولوت را  پذيرد که  اي موجود در نظام تجاري کشور انجام مي تعرفه

ع، درآمدهاي دولت با تحميل آثار منفي بر نظام تخصوي  منواي  دهد. کاهش  کاهش مي

دهود   از يکسو کميت و کيفيت عرضه کاالها و خدمات عمومي را در جامعه کاهش مي

سوازد و   هاي مولد از سوي دولت را محدود موي  گذاريهانجام سرماي ،و از سوي ديگر

هوا   تعرفوه  شيوةبنابراين دولت بايد در ميزان و  ؛کند تهديد اقتصادي کشور را فراهم مي

کاال به کشور شوود و از طورف    ةف مانع از قاچاق عمدبازبيني مجدد کند تا از يک طر

 مين شود.أتري ت مناسب شيوةدرآمدهاي اقتصادي دولت به  ،ديگر
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 2031بوه ويوژه پوس از سوال      ؛هاي قاچاق کواال در کشوور نسوبتا پوايين اسوت      هزينه  .3

از ديگور  قاچواق   نوة خطرپذيري قاچاق کاال در کشور کاهش يافته است. باال بردن هزي

 ؛شوود  ي اساسي در جهت کواهش قاچواق کواال در ج.ا.ايوران محسووب موي      راهکارها

اعمال تعزيري و قضايي سنگين بوراي  بنابراين دولت با ايجاد سازوکارهاي گوناگون و 

تشديد مقررات و نظوارت صوحيت و    تواند به کاهش اين پديده کمک کند. مجرمان مي

است که با هاين اقدام ةجملخيز کشور ازو نقاط قاچاق حمل و نقلهاي  دقيق بر شبکه

درآمودزا،  قاچاق را به مسيرهاي  حمل و نقلهاي سنتي  تواند شبکه ندي دقيق ميمنظام

 امن و مناسب تبديل سازد.

هاي الزم جهوت کواهش ميوزان قاچواق      اي کشور، از ديگر اقدام بازبيني در نظام يارانه  .4

 شود. امر با اجراي طر  تحول اقتصادي محقق ميخواهد بود. اين 

امروزه مدخلي براي ورود کاالهاي غيرقانوني و قاچاق به داخل کشوور  « مناطق آزاد»  .9

هستند. متأسفانه در اين مناطق سازوکار مشخصي جهت ورود يا خروج کاال و مسوافر  

وجود ندارد؛ بنابراين با ايجاد يک سامانه و سازوکار واحود در ايون منواطق، بايود بوه      

شراف داشت؛ زيرا اين مناطق فقوط مودخل ورودي بوراي    طريقة ورود و خروج کاال ا

 کاالهاي خارجي به کشور بوده و در امر صادرات سهم ناچيزي دارند.

جديود  با اقدام مناسب، ضومن تسوهيالت    ستيدولت باي ،هاي مرزي در زمينة بازارچه  .6

از هوا   يوري ايون بازارچوه   گبراي مردم بومي اين مناطق، در جهوت واپوايش و بوازپس   

 داران و سودجويان اقدام کند. هسرماي
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