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چکیده

پژوهش حاضر ،پدیده قاچاق مواد مخدر را در جنوب استان کرمان از نظر افراد درگیر درآن
مورد بررسی قرار می دهد .روششناسی پژوهش ،کیفی و از ابزار نظریه زمینهای برای انجام
عملیات تحقیق استفاده شدهاست .دادههای کیفی این پژوهش با استفاده از تکنیک مشاهده
مشارکتی و مصاحبه عمیق گردآوری شدهاند .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روش نظریه
زمینهای استفاده شده است .براساس روش نمونهگیری هدفمند و نمونهگیری نظری و معیار
اشباع نظری که خاص تحقیقات کیفی است ،با  41نفر از افرادی که تجربهی قاچاق داشتهاند
مصاحبه عمیق صورت گرفته است .یافتههای به دست آمده شامل هفت مقوله عمده به شرح
زیر هستند :شبکهی همیاران قاچاق ،ضمانتهای غیررسمی ،دادرسی محلی و مبادله اقتصادی
و اجتماعی ،مخبرها ،یاغی گری و قاچاق و پول شویی در لفاف کار آبرومندانه  .مقوله هسته نیز
"میدان قاچاق مواد مخدر" است که سایر مقوالت را در بر میگیرد.
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قاچاق موادمخدر یکی از بازارهای خطرناک قاچاق و معامالت غیرقانونی جهانی است .مطابق با
کنوانسیون  4822مبارزه با قاچاق موادمخدر ،قاچاق موادمخدر شامل تولید ،ساخت ،تقطیر،
تهیه ،عرضه برای فروش ،توزیع ،تحویل ،واسطهگری ،ترانزیت ،حملونقل ،واردات ،صادارات،
کشت موادمخدر و روانگردانهاست (مرتضوی .)4822 ،هزاران کیلوگرم از موادمخدر غیرقانونی
روزانه از مرزهای بینالمللی قاچاق شده و باعث میشود تعداد بیشماری از افراد به دام اعتیاد و
خشونت کشانده شوند .همزمان با ورود تعداد زیادی از افراد به شبکه و باندهای قاچاق
موادمخدر ،قاچاق مستقیماً موجب قتل صدها نفر میشود (جنر.)814 :7147 4،
از سال  7142تا  7142تولید جهانی تریاک ،با 25درصد افزایش ،به  41511تن رسیده
است ،که باالترین میزان تخمینزدهشده از سوی سازمان ملل متحد از زمان شروع نظارت بر
تولید جهانی تریاک در آغاز قرن بیستویکم است .تخمین زده شده است که یکسوم تا
یکپنجم از درآمد حاصل از فروش موادمخدر توسط گروههای جنایتکار سازمانیافتۀ
بینالمللی در سراسر جهان در سال  ،7141به دست آمده است .اما براساس یک مطالعه،
معامالت موادمخدر بین سپتامبر  7148و ژانویۀ  7142افزایش ساالنهای معادل 51درصد
داشته است (گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد.)7142 ،
یکی از آثار طوالنیمدت قاچاق موادمخدر ،درگیرشدن افراد زیادی در این زنجیره است که
بنابر آمارها حدود 21درصد آنان را جوانان تشکیل میدهند و مرتکب جرائمی همچون سرقت،
7
فروش مواد و حتی دزدی میشوند و اغلب این جرائم با خشونت صورت میگیرد (بنسون،
 .)487 :7141همراه با رشد ،توزیع و مصرف موادمخدر ،شاهد افزایش نرخ زندانیان نیز هستیم.
همچنین قاچاق موادمخدر بهطور معنیداری انواع دیگر جرائم ازجمله تجاوز ،جرائم همراه با
خشونت ،وندالیسم و رفتارهای غیرطبیعی و نابهنجار را افزایش داده و به اقدامات غیرقانونی
اقتصادی همچون پولشویی منجر میشود .عالوهبراین ،قاچاق مواد ،قاچاق انسان و بهتبع آن،
تهدید امنیت کشورها را نیز به همراه دارد (نیریال .)721 :7147 8،افزایش قاچاق موادمخدر
(مخصوصاً از نوع سازمانیافته) درگیریهای مرزی و نزاعهای خشونتبار را به وجود میآورد و
باعث قتل و جرائم مرگبار و خشونتبار میشود (ماگالونی و گابریال .)487 :7147 1،استفاده و
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قاچاق مواد ،سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ،امنیت و راحتی و رفاه یک کشور را شدیداً
تهدید میکند (بهرا.)782 :7148 ،
با توجه به مرزهای گستردۀ 4875کیلومتری ایران با افغانستان و پاکستان بهعنوان دو
کشور اصلی تولیدکنندۀ تریاک و هروئین ،امکان استفادۀ قاچاقچیان از ایربهران ،هم بهعنوان
بازاری برای مصرف و هم کانالی برای ترانزیت موادمخدر فراهم شده است (کرمی و اعتمادیفر،
 .)417 :4828درواقع ،در ایران به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی و همسایگی با کشورهای تولیدکنندۀ
موادمخدر و وجود بازارهای مصرف داخلی و تقاضا برای آنها ،بازار قاچاق موادمخدر همچنان
پررونق است .الگوی توزیع موادمخدر در ایران حاکی از آن است که میزان قاچاق هروئین از
71درصد در سال  ،22به 72درصد در سال  4821رسیده است .این امر حاکی از آن است که تقاضا
برای هروئین بهمنظور مصرف داخلی افزایش یافته است (کرمی و اعتمادی فر.)44 :4828 ،
سود سرشار حاصل از ترانزیت موادمخدر ،به دلیل تقاضای فراوانی که برای آن وجود دارد،
موجب شده تا شبکههای گسترش مواد ،خصوصاً در مناطقی که در تیررس محورهای ترانزیتی
قرار دارند ،گسترش یابد؛ به همین دلیل ،پیشبینیپذیر است که علیرغم افزایش موانع عینی و
حقوقی بهمنظور کاهش ورود موادمخدر به ایران ،همچنان نرخ ترانزیت این موارد به داخل
کشور باال باشد .همانطور که اشاره شد ،این مسئله صرفاً محدود به ایران نیست ،بلکه
کشورهای متقاضی مواد از سویی و کشورهای نزدیک به محورهای ترانزیت مواد از سوی دیگر
بیشترین گروههای هدف برای انتقال و توزیع موادمخدر محسوب میشوند .با وجود تمامی
تالشهای قوای امنیتی و انتظامی داخلی و بینالمللی ،تجارت موادمخدر ،به دلیل سود
سرشاری که دارد ،هرساله افزایش 41درصدی داشته است .همچنین شبکههای توزیعی نیز
گسترش فراوان یافته و محورهای انتقال و توزیع بهشدت گسترده شده است (کرمی و
اعتمادیفر ،)41 :4828 ،بهطوریکه اکنون بیش از 51درصد از زندانیان امروز کشور ،بهنحو
مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با خرید و فروش و مصرف موادمخدر دستگیر و زندانی شدهاند
(صدیق سروستانی.)488 :4828 ،
آمارها از میزان باالی ورود موادمخدر به ایران حکایت دارد .کل میزان موادمخدر ورودی به
کشور (کشفشده) در سال  4881به  271722کیلوگرم و در استان کرمان به 415481
کیلوگرم میرسد .در میان موادمخدر ،بیشترین میزان کشفیات مربوط به تریاک است .میزان
کشفیات تریاک در کل کشور  124558کیلوگرم و در استان کرمان  28225کیلوگرم است.
میزان کشفیات حشیش در کل کشور  411712کیلوگرم در کشور و در استان کرمان 45111
کیلوگرم است .همچنین ،حجم هروئین کشفشده در کل کشور  42827کیلوگرم و در کرمان
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 8744کیلوگرم ارزیابی شده است .از میان دیگر موادمخدری که در استان کرمان به میزان
زیادی وجود دارد ،میتوان به مرفین اشاره کرد که در کل کشور  2722کیلوگرم و در استان
کرمان  7121کیلوگرم کشف شده است (مرکز آمار ایران.)4882 ،
آمارهای منتهی به سالهای  82و  82از میزان باالی قاچاق موادمخدر در شهرستان کهنوج
و رودبار جنوب استان کرمان حکایت دارد .فرماندۀ انتظامی رودبار جنوب از دستگیری قاچاقچی
حرفهای و تحت تعقیب موادمخدر در این شهرستان خبر داد و گفت« :از این فرد طی سالهای
 87و  88بیش از 8هزار و  711کیلوگرم تریاک کشف شده بود( ».خبرگزاری ایرنا.)4882 ،
دادستان رودبار جنوب در گفتوگو با خبرگزاری ایرانا بیان میکند در نیمۀ نخست مرداد سال
جاری با اشراف اطالعاتی مناسب و حضور مقتدرانه 2 ،باند قاچاق موادمخدر متالشی و بیش از
یک تن و  211کیلوگرم تریاک کشف و  41قاچاقچی به همراه هفت دستگاه خودرو کشف و
ضبط شد (خبرگزاری ایرنا.)4882 ،
فرماندۀ انتظامی استان کرمان از کشف  24تن و  541کیلوگرم انواع موادمخدر طی هشت
ماه امسال در استان خبر داد (خبرگزاری ایرنا .)4885 ،باشگاه خبرنگاران جوان کشفۀ
425کیلوگرمی موادمخدر از نوع تریاک در رودبار جنوب را اعالم کرد (باشگاه خبرنگاران جوان،
.)4882
بنابراین میتوان گفت که قاچاق موادمخدر از مسائل و معضالت مهم در کشور ایران با بافت
جمعیتی جوان و شرایط اجتماعی خاص خود است .مسئلهای که امروز از مرز مسئله و پدیده
گذشته و به بحران اجتماعی تبدیل شده است و درصورتیکه مورد بررسی قرار نگیرد ،انبوهی از
مسائل دیگر را به وجود خواهد آورد .قاچاق موادمخدر ،بزرگترین جرم با ابعاد بینالمللی است
که خود منشأ بسیاری از جرائم دیگر است .عبور و مرور غیرمجاز از مرزها ،حمل اسلحه ،ارتکاب
قتل و جنایت برای حفظ و انتقال موفق مواد ،گروگانگیری ،پولشویی ،خروج غیرمجاز ،سرقت،
ایجاد رعب و وحشت توسط قاچاقچیان مسلح و ...ازجمله مصادیق این جرائم است (یاوری
بافقی و دیگران .)218 :4828 ،عمل مجرمانۀ قاچاق همبستگی باالیی با جرائم ذکرشده در
استان کرمان در سالهای اخیر نشان داده و بیانگر آن است که این عوامل انطباق زیادی با
مناطق تحت نفوذ و مسیر قاچاقچیان موادمخدر دارند (ویسی.)42 :4881 ،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که فرایندها و سازوکارهای قاچاق
موادمخدر در بین افرادی که خود تجربۀ زیستهای در این کار دارند ،چیست .درواقع ،هدف اصلی
تحقیق ،کشف این موضوع است که خود افراد چه تعریف و برساختهای از این پدیده دارند.
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مطالعات متعددی در سطح ملی و جهانی در حوزۀ قاچاق موادمخدر انجام گرفتهاند .این
پژوهشها به بررسی شرایط ساختاری ایجادکنندۀ این پدیده پرداخته و یا تبعات این پدیده را
مورد تفحص قرار دادهاند .آنچه در مطالعات مورد بررسی بیشتر مدنظر بوده است ،ساختارهای
ایجادی یا تبعات ناشی از آن است .بهطور مثال ،ویسی ( )4885به بررسی رابطۀ قاچاق مواد و
کاهش امنیت و باالرفتن شاخصهای ناامنی ناشی از پدیدۀ قاچاق در استان کرمان ،به تفکیک
شهرستانها پرداخته است .موسایی و گرشاسبی ( )4828رابطۀ بین بیکاری و گرایش به قاچاق
را مورد بررسی و تدقیق نظر قرار داده و بیکاری مجدد و کاهش مهارت و تخصص نیروی کار را
از تبعات قاچاق برشمردهاند .بندریان ( )4828فقر مالی و فرهنگ و کمبود سرمایهگذاری را از
دالیل پیدایش قاچاق ذکر کرده است .نیریال ( )7147چالشهای جدید پیش روی جوامع و به
خطرافتادن امنیت را پیامد پدیدۀ قاچاق برشمرده است .وابلز ( )7147معتقد است که قاچاق
نهفقط هزینههای اقتصادی متعددی را بر دولتها بار میکند ،بلکه به بیکاری و خشونت هم
منجر میشود .روندا ( )7144دالیل طبیعی و جغرافیایی و تاریخی–اقتصادی و سیاسی مؤثر بر
قاچاق را بررسی کرده است.
اما در میان تحقیقات انجامشده چند نکته برجسته است :اوالً در این تحقیقات ،به ویژگیهای
اجتماعی و فرهنگی جامعه کمتر توجه شده ،ثانیاً از مطالعات و پژوهشهای کیفی و تفسیری
که نشاندهندۀ رویکرد اِمیک و دروننگرانۀ مردم جامعۀ مورد مطالعه باشد چشمپوشی شده
است ،بهطوریکه به لحاظ روششناسی عمدۀ این تحقیقات با روش کمّی ،اسنادی و مبتنی بر
رویکرد پوزیتویستی انجام شدهاند .درواقع ،با اینکه در کتابها و مقاالت مختلفی قاچاق
موادمخدر بررسی شده است ،اما با کمتوجهی به بررسیهای کیفی و تفسیری ،تا حد زیادی به
بررسی در سطح کالن و نگاه تعمیمیافته به این مسئله پرداختهاند .این تحقیقات اگرچه داده
های نسبتاً مفصل و زیادی دربارۀ موادمخدر در اختیار قرار میدهند ،اما بیشتر زبانی نخبهگرا و
تعمیمگرایانه دارند و ازآنجاکه اکنون ما با تکثر زیستجهانها مواجهایم ،چنین تحقیقاتی در
عصر پایان فراروایتها ،این تکثر زیستجهانها را نادیده میگیرند.
در این پژوهش سعی شده است از نظر افراد بومی و درگیر در منطقه به قاچاق مواد
پرداخته شود .درواقع قصد محققان این است که ببینند چه تعریف و برساختی از قاچاق
موادمخدر در منطقه وجود دارد؟ بهمنظور پاسخ به این سؤال از رویکرد برساختگرایی اجتماعی
استفاده شده است .رویکرد برساختگرایی در پارادایم تفسیر اجتماعی قرار دارد و بر این فرض
استوار است که فرایند تعریف و تاریخ طبیعی یک مسئلۀ اجتماعی مهمتر از شرایط و موجودیت
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1. Corbin,Strauss
2. Barney Glazer
3. Anselm Strauss
4. Constructivist grounded theory
5. Objectivist grounded theory
6. Charmaz
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روششناسی مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی است که به هر روشی گفته میشود که
دادههای آن با استفاده از روش آماری یا دیگر روشهای مبتنی بر اندازهگیری به دست نیامده
باشد (کوربین و اشتروس .)44 :4882 4،از میان روشهای کیفی ،در این تحقیق از نظریۀ
زمینهای استفاده شده است .نظریۀ زمینهای ابتدا توسط بارنی گلیزر 7و انسلم اشتروس 8مطرح
شد؛ منظور گلیزر و اشتروس از نظریۀ زمینهای نظریهای است که از دادهها استخراج شده و
بهطور سیستماتیکی از طریق فرایند تحقیق ،از دادهها جمعآوری و تجزیهوتحلیل شده است
(کوربین و اشتروس.)44 :4882 ،
چارماز میان دو نوع نظریۀ زمینهای تمایز قائل است؛ این دو نوع عبارتاند از نظریۀ زمینهای
سازهگرایانه 1و نظریۀ زمینهای عینیتگرا 5.رویکرد سازهگرایانه اولویت را به پدیدۀ مورد مطالعه
میدهد و پدیده را برساختۀ تعامل محقق و مشارکتکنندگان میداند و به این موضوع توجه
دارد که چطور مشارکتکنندگان معانی و کنشها را در موقعیت خاصی برمیسازند .درمقابل،
رویکرد عینیتگرا در سنت اثباتگرا ریشه دارد و دادهها را بهمثابۀ اموری واقعی در نظر
میگیرد .در این رهیافت ،معنا در درون دادهها ذاتی است و محقق صرفاً آن را کشف میکند و
از این نظر واقعیت بیرونی در انتظار کشف است (چارماز .)84 :7112 2،در این تحقیق از رویکرد
سازهگرایانه استفاده شده است که چارماز ( )7112 ،7112نیز بر آن تأکید میکند و واقعیت را
فرایندی برساختی و حاصل تعامل محقق و مشارکتکنندگان میداند.
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واقعی همان مسئله است .درواقع ،درحالیکه پارادایم مسلط در جامعهشناسی با طرح سؤاالتی
تبیینی و با تأکید بر اندازهگیری آماری ،عینیت ،پیشبینیپذیری و مداخلۀ بهتر در مسائل
اجتماعی ،همچنان مسائل اجتماعی را عینی و کمّی تلقی میکند ،در این تحقیق تأکید بر
رویکردی است که بر ماهیت ذهنی ،تعریفی ،فرایندی و برساختگرایانۀ مسائل اجتماعی تأکید
دارد .محققان در این پژوهش به دنبال کشف و بررسی فرایندها ،سازوکارها و فرهنگ غالب بر
قاچاق موادمخدر جنوب استان کرمان هستند.
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مشارکتکنندگان

گردآوری و تحلیل دادهها

در این تحقیق ،روش گردآوری دادهها مبتنی بر مصاحبههای عمیق بوده و برای انجام مصاحبهها
از رویکرد پاتن 7استفاده شده است .پاتن سه نوع مصاحبه را از هم تفکیک میکند .4 :مصاحبۀ
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 .4بهمنظور حفظ امانت درخصوص اطالعات افراد نمونه در تحقیق ،سعی شده از اسامی مستعار و غیرواقعی در
نتایج مصاحبهها استفاده شود.
2. Patton

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

در این پژوهش ،مشارکتکنندگان مورد مطالعه ،فعاالن و مرتبطان با قاچاق موادمخدر در
جنوب استان کرمان هستند که مناطق رودبار جنوب ،قلعهگنج ،منوجان ،فاریاب و کهنوج را
شامل میشوند .تمامی افراد یا نزدیکان آنها (شامل بارکشها ،محافظان ،کارگران،
راهپاککنها ،نفوذیها 4)...که در مراحل مختلف قاچاق مشارکت دارند ،مورد پرسش قرار
گرفتند .در ابتدا هدف تحقیق برای قاچاقچیان یا نزدیکان و وابستگان آنها بازگو شد و
مشارکتکنندگان با میل و خواست شخصیشان در ارائۀ اطالعات مربوط به قاچاق و فرایند آن
شرکت کردند .از سوی دیگر ،افراد از طریق مشاهدات و تجربیات زیستۀ محقق انتخاب شدند و
بر مبنای نمونهگیری هدفمند با استراتژی گلوله برفی ادامه پیدا کردند .محقق با معرفی خود و
جلب اعتماد مشارکتکنندگان با آنها مصاحبه کرد و مصاحبهها بعد از هماهنگی الزم با 41
نفر از این اشخاص در منزل مسکونی و  7مورد نیز در منزل محقق صورت گرفت .محقق در این
تحقیق در مصاحبه با  47نفر از قاچاقچیان و مرتبطان با قاچاق موادمخدر (کسانی که خود
تجربۀ زیسته از قاچاق موادمخدر داشتند) به اشباع نظری رسید ،اما مصاحبه تا  41مورد ادامه
یافت .مصاحبههای انجامشده هرکدام بهترتیب ضبط شدند و در حین ضبط از نکات مهم نیز
یاداشتبرداری صورت گرفت و بعد از ضبط ،فایل هر مصاحبه به کامپیوتر منتقل و به متن
تبدیل شد.
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ازآنجاکه قاچاقچیان موادمخدر را نمیتوان با روش کمی و تکنیک پرسشنامه مورد سؤال قرار
داد و ازآنجاکه دادن اطالعات دربارۀ این موضوع ،فرد را با ترس و برچسب منفی مواجه میکند،
محقق باید ضمن صرف وقت فراوان جهت جلب اعتماد افراد ،با آنها مصاحبۀ عمیق انجام
میداد؛ بنابراین ،فقط روش کیفی و آن هم نظریۀ زمینهای میتوانست روش مناسبی برای
جمعآوری اطالعات باشد.
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1. The Informal conversational interview
2. The General interview guide approach
3. The standardized open-ended interview
4. Initial coding
5. Focused coding
6. Axial coding

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

مکالمهای غیررسمی؛ .7 4رهیافت راهنمایی مصاحبۀ عمومی؛ .8 7مصاحبۀ بازاستانداردشده 8.بر
این اساس ،در تحقیق حاضر هر سه رویکرد پیشنهادی پاتن به ترتیب زیر استفاده شد:
در آغاز کار ،برای دستیابی به مفاهیم و مقولهها از رویکرد مصاحبۀ مکالمهای غیررسمی استفاده
شد .مصاحبۀ مکالمهای غیررسمی با گفتوگو و دیالوگ شروع شد و از فرد خواسته شد که
تجربۀ زیستۀ خود را از قاچاق موادمخدر بیان کند تا فرایندها ،سازوکارها و فرهنگهای غالب بر
این پدیده مشخص شود .بعد از اینکه مفاهیم و مقولههای اولیه آشکار شدند ،با استفاده از
رویکرد راهنمای عمومی مصاحبه ،مقولهها و مفاهیم در فرایند مصاحبهها پیگیری شدند .این
امر در راستای نمونهگیری نظری نیز انجام شد که با ماهیت روش نظریۀ زمینهای سازگاری
زیادی دارد .پس از اینکه خطوط کلی مصاحبهها بهوسیلۀ مفاهیم و مقولهها شکل گرفت ،به
طراحی مجموعهای از سؤاالت باز پرداخته شد (سؤال در رابطه با چگونگی فرایند قاچاق ،منزلت
قاچاقچیان ،تنبیه خاطیان و خائنان ،مبادالت اقتصادی و اجتماعی و ...و بهطورکلی نقش فرد بر
مبنای تجربۀ زیستۀ آنها از فرایند قاچاق بود) و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه
یافت .از افراد پرسیده شد که چه کسانی و با چه عناوینی در قاچاق مشارکت دارند؟ چه کسانی
به اختالف قاچاقچیان رسیدگی میکنند؟ چگونه افراد به شبکۀ قاچاق وارد میشوند؟ و پول
حاصل از قاچاق چه میشود؟
چارماز معتقد است که در نظریهای زمینهای ،گردآوری و تحلیل دادهها بهطور همزمان انجام
میشود و محقق بین گردآوری و تحلیل دادهها در رفتوآمد است (چارماز .)428 :7112 ،از
1
نظر او ،دادههای بهدستآمده بر مبنای سه مرحلۀ کدگذاری شامل کدگذاری باز یا اولیه،
متمرکز 5و محوری 2تحلیل میشوند .در مرحلۀ کدگذاری ،بازدادهها از یکدیگر مجزا و خرد می
شوند .نخستین مرحله در کدگذاری ،بازمفهومسازی است و در مرحلۀ کدگذاری متمرکز ،محقق
رویدادها ،اتفاقها و اشیای مشابه را تحت یک عنوان یا رده طبقهبندی میکند که به این
عناوین و ردهبندیها مقوله میگویند .مرحلۀ سوم ،یعنی کدگذاری محوری ،فرایند مرتبطکردن
مقولهها به مقولههاست که مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد به هم مرتبط میشوند (چارماز،
.)28-12 :7112
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 .4یافتهها
 -1-4یافتهها و مقولههای عمدۀ تحقیق

جدول  .8ویژگیهای جمعیتی مشارکتکنندگان
شماره

تحصیالت

سن

وضعیت تأهل و تعداد فرزند

سابقۀ قاچاق

4

دپیلم

88

متأهل و دارای یک فرزند

44

7

فوق لیسانس

82

متأهل و دارای دو فرزند

42

8

ابتدایی

17

متأهل و دارای دو فرزند

71

1

راهنمایی

72

متأهل

2

5

دیپلم ناقص

71

متأهل

5

2

دیپلم ناقص

82

متأهل و دارای دو فرزند

41

2

ابتدایی

78

مجرد

5

2
8

ابتدایی

12

متاهل و دارای سه فرزند

41

لیسانس

72

مجرد

2

44

بیسواد

57

متأهل

72

47

بیسواد

52

متأهل و دارای شش فرزند

42

48

ابتدایی

88

متأهل و دارای دو فرزند

41

41

بیسواد

27

متأهل و دارای دوازده فرزند

82

با بررسی دادههای بهدستآمده از مرحلۀ اول کدگذاری (کدگذاری اولیه) مفاهیمی به دست
آمد که در جدول  7نشان داده شده است .این مفاهیم بیانگر درک و تفسیر مشارکتکنندگانِ
در تحقیق ،از پدیدۀ قاچاق موادمخدر است .بعد از این مرحله ،مفاهیم مشابه و نزدیک به هم از
نظر معنایی در قالب مقولههای عمدهای طبقهبندی شد .مرحلۀ سوم کدگذاری ،یعنی کدگذاری
محوری ،فرایند مرتبطکردن مقولهها به مقولههاست که مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد به
هم مرتبط شدند.
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دیپلم

88

متأهل

2
48
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قبل از ارائۀ دادهها ،به ویژگیهای جمعیتی مشارکتکنندگان در تحقیق میپردازیم.
مشارکتکنندگان در این تحقیق  41نفر بودند .همۀ مشارکتکنندگان به لحاظ جنسیت مرد
بودند و از  78تا  27سال داشتند .همۀ این افراد تجربه و سابقۀ قاچاق موادمخدر داشتند و 47
نفر از آنها متأهل و  7نفر مجرد بودند .عالوهبراین ،به لحاظ تحصیالت  8نفر بیسواد 2 ،نفر
زیر دیپلم و  7نفر مدرک دیپلم ،یک نفر لیسانس و یک نفر فوق لیسانس داشتند.

جدول  .7کدگذاری اولیه ،متمرکز و محوری
ردیف

کدگذاری اولیه

کدگذاری متمرکز

تحویلگرفتن بار در مبدأ ،بهمقصدرساندن بار،
تحویلدادن بار

مبدأ و مقصد

شبکۀ همیاران قاچاق
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ردیف

کدگذاری اولیه

کدگذاری متمرکز

حمل با ماشین ،حمل توسط فرد (کولهکشی)،
گرفتن کرایه

بارکش

حرکت از جلو ،حرکت از عقب ،محافظت از بار

محافظان

کارگرها ،زیردستان ،مزدبگیران

کارگرها

نیاز به شناخت ،اعتماد متقابل ،آشنایی طایفهای

اعتماد متقابل

معاملهای نقدی با غریبهها ،گروگذاشتن سند یا
ماشین

پرداخت نقدی

معاملهای نقد ،عدم مبادلۀ غیرنقدی و اعتباری،
معرفداشتن

ضمانتهای غیررسمی

سران طایفه ،بزرگمنشی ،ریشسفیدی

بزرگمنشی
دادرسی محلی

چار ،نال ،روغندادن
مبادلۀ متقابل ،رفتوآمد ،شگلگیری روابط
دوستانه

شکلگیری دوستیها

رفتوآمد ،وصلت ،ازدواج

شکلگیری وصلتها

وصلتکردن ،تقویت رابطه ،تقویت اعتماد

تقویت پیوندها

خبردادن ،قاچاقکردن ،مخبریکردن ،گزارشدادن

مخبرها

کسی کاری با آنها ندارد ،مصونیت

مصونیت

نانبریدن ،لودادن ،نامردیکردن

قبیحبودن

خبرکشی ،خبردادن به مأمورها

خبرکشی

فراریبودن ،اشرار ،یاغیبودن

فراری بودن

فراریبودن ،لورفتن بار ،قتل

سابقۀ اقدام غیرقانونی

فراریبودن ،فقدان درآمد ،قاچاقکردن

قاچاقکردن

کاروان حمل مواد ،راهپاککن ،قاچاق موادمخدر

راهپاککنشدن

اسلحه و چریک ،امنیت بار ،مراقبت از بار

اسلحه و چریک

قاچاق و کار آبرومندانه ،کار کشاورزی ،مغازهداری،
بنگاهداری ،لوازم کشاورزی ،پولشویی و درگیری
در بازار

پولشویی

پنهانکاری ،کار ظاهری ،شغل آبرومندانه

پنهانکاری

دادرسی محلی

مبادلۀ اجتماعی و
اقتصادی

مخبرها

یاغیگری و قاچاق

پولشویی در لفاف کار
آبرومندانه

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،در مرحلۀ کدگذاری اولیه و متمرکز ،مفهوم یا
زیرمقوله استخراج شد و در مرحلهای کدگذاری محوری در قالب  2مقولۀ عمده قرار گرفت .این
مقوالت عبارتاند از شبکۀ همیاران قاچاق ،ضمانتهای غیررسمی ،دادرسی محلی ،مبادلۀ
اقتصادی و اجتماعی ،مخبرها ،یاغیگری و قاچاق و پولشویی در لفاف کار آبرومندانه .در زیر با

] [ DOI: 10.29252/jspi.11.1.257

722

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

مخبر ،تاواندادن

انتقام

ضمانتهای غیررسمی
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حرکت در جلوی بار ،خبردادن ،حضور مأموران،
توجه به اطراف ،اعالم هرگونه مزاحمت در فرایند
حمل بار

راهپاککن

کدگذاری محوری
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ارجاع به گفتههای مشارکتکنندگان در تحقیق ،هریک از مقولههای بهدستآمده بهاختصار
مطرح میشوند.

در فرایند قاچاق افراد زیادی درگیرند و از کنار آن کسب درآمد میکنند و به تعبیر اقتصادی،
اشتغالزایی گستردهای وجود دارد .مهمترین رکن در این زمینه ،مبدأ و مقصد موادمخدر است،
بهطوریکه این افراد برای هیچیک از فعاالن این حوزه شناختهشده نیستند.
ما مواد را از داخل خانهای بارگیری کردیم و نمیدانستیم مال کیست ،تا جیرفت
رفتیم ،آنجا هم که رسیدیم ،ماشین را از ما گرفتند .ما هم یکی دو ساعت در خیابان
منتظر بودیم تا بار را تخلیه کنند و ماشین ما را تحویل بدهند (88ساله 44 ،سال
سابقۀ قاچاق).

درواقع فرستنده در مبدأ و گیرنده در مقصد از ناشناختهترین افراد در این شبکه هستند و
معموالً بهجز افراد باالدستی کسی از آنها شناختی ندارد .یکی دیگر از افراد درگیر ،بارکشها
هستند؛ بارکشها در ازای دریافت مبلغی ،مواد را از شهری به شهر دیگر جابهجا میکنند و
تحویل میدهند.

بارکشها معموالً هزینۀ کار خود را وقتی که بار به مقصد برسد ،با چند روز تأخیر دریافت
میکنند .بارکشها مسئولیت بار را نیز بر عهده دارند؛ درصورتیکه بار به هر علتی به مقصد
نرسد ،باید پاسخگو باشند ،درصورتیکه صاحبان بار به یقین برسند که بار توسط مأموران ضبط
شده ،با بارکش کاری ندارند ،اما درصورتیکه بار دزدیده شده باشد باید بارکش پاسخگو باشد.
یکی دیگر از افراد مهم درگیر ،راهپاککنها هستند .راهپاککن کسی است که معموالً در
کنار پاسگاه انتظامی و یا مسیر تردد نیروهای انتظامی و امنیتی جاگیری میکند و حرکت
خودروها و نیروها را به قاچاقچیان گزارش داده و در مقابل آن مبلغی دریافت میکند.
من خودم مدتی راهپاککن بودم؛ پاسگاه پل 4با ماشین میزدم کنار جاده و شروع
میکردم به دستکاری ماشین و گاهی نماز میخواندم و حرکتهای مأموران را زیر
نظر داشتم و اگر ماشینی میخواست حرکت کند ،به بچهها گزارش میدادم و آخر کار،
هر ماشین صد تومن به من میداد (82ساله 42 ،سال سابقۀ قاچاق).
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 .4پاسگاه انتظامی پل بهادرآباد -سهراهی جیرفت ،کهنوج و رودبار جنوب

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

تازه فصل کشاورزی تمام شده بود ،اوضاعم خوب نبود؛ رفتم با دوستانی که
بارکشی میکردند صحبت کردم ،قرار شد از فردای آن روز بروم ،رفتم؛ اول ترس زیادی
داشت ،اما وقتی رسیدیم ترسم ریخت (71ساله 5 ،سال سابقۀ قاچاق).
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 -1-1-4شبکۀ همیاران قاچاق

کندوکاوی کیفی در پدیدهی قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان

فقط شمارهتلفنی وجود دارد و شما نمیدانید که با چه کسی صحبت میکنید.
این تلفن همیشه روشن نیست ،فقط وقتی فروشندۀ اصلی الزم بداند روشن میشود،
تماس گرفته میشود و بعد از آن خاموش میشود (78ساله 5 ،سال سابقۀ قاچاق).
 -2-1-4ضمانتهای غیررسمی

واقعیتش من اول کشاورزی میکردم .آن سال ،سال خیلی بدی بود و گوجههای ما
فروش نرفت و همهاش روی زمین مانده بود .برای همین طلبکارها فشار آوردند؛ رفتم
پیش یکی از پسرعموهایم و خواهش کردم ،او هم من را معرفی کرد به ...رفتم ده کیلو
گرفتم و رفتم به سمت تهران ،خداروشکر  5-1تومنی گیرم آمد (78ساله 5 ،سال
سابقۀ قاچاق).
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کسی که بخواهد بارکشی کند نیز باید به همین صورت عمل کند؛ یعنی یا باید معرفی شود
یا مدرک معتبری مثل سند خانه یا مغازه را بهصورت ضمانت بگذارد که در اکثر مواقع بهصورت
معرفی است؛ یعنی تا کسی شما را معرفی نکند (ازآنجاکه احتمال لورفتن وجود دارد) هیچکس
به شما جنس نمیدهد .ضمانتهای غیررسمی مبنایی برای اعتماد متقابل هستند؛ یعنی

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

اگر فردی بخواهد کار قاچاق موادمخدر را آغاز کند ،ابتدا باید یا پول نقد داشته باشد که مواد
خریداری کند ،یا اینکه یک فرد مورد اعتماد او را معرفی کند .در اکثر مواقع ،پول نقدی برای
خرید مواد توسط فرد وجود ندارد ،به همین دلیل باید اعتباری خرید کند .این اعتبار نیز بر
مبنای نظامهای مبادلۀ مرسوم مثل چک ،سفته و ...نیست ،بلکه یا باید ماشین خود را در رهن
بگذارد ،یا اینکه کسی معرف او باشد؛ در اکثر مواقع مبادله بهصورت معرف است .معرف را می
توان کسی دانست که در این نظام مبادله توانسته اعتماد و اعتباری نزد باالدستیها کسب کند
و معموالً از لحاظ مالی وضعیت مناسبی دارد؛ بنابراین با معرفی این فرد ،به آن شخص مواد
داده میشود تا به مقصد برده و به فروش برساند.
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معموالً در خانۀ فعاالن عمده ،بهخصوص فعاالن در مبدأ و مقصد و کسانی که بار عمده
تخلیه میکنند ،زیردستان ،کارگرها و محافظانی وجود دارند .زیردستان معموالً تلفنها را جواب
میدهند ،در مواقع الزم ،مشاورۀ الزم را در اختیار فرد برای اقدام مقتضی قرار میدهند و اقدام
مقتضی را مدیریت و رهبری میکنند .کارگرها نیز مواد را تخلیه میکنند و وسایل پذیرایی را
در اختیار میهمانان قرار میدهند .محافظان هم در اکثر مواقع مسلح هستند تا در صورت لزوم
اقدام کنند.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که ماهیت بسیاری از افراد درگیر در این فعالیت و شبکه
برای خیلی از افراد درگیر دیگر ناشناخته است.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 4

براساس قواعد نانوشتهای تنظیم میشوند که مبادالت موادمخدر صورت میگیرد .نکتۀ مهم در
این فرایند ،شناخت خانوادگی و طایفه است ،بهطوریکه برای طرفین ،طایفۀ طرف مبادله
اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تصورات کلیشهای دربارۀ طوایف وجود دارد.

قاچاق موادمخدر ازجمله فعالیتهای اقتصادی کاذب ،غیرقانونی و زیرزمینی محسوب میشود.
به همین دلیل امکان پیگیری و وصول مطالبات مالی و اختالفات و مناقشات در آن از طریق
سیستم قضایی و حقوقی مرسوم و عادی وجود ندارد؛ زیرا خود فرد تحت تعقیب قانون قرار
میگیرد .به همین دلیل ،فعاالن این حوزه به طراحی سیستمی پرداختهاند که از طریق آن
بتوانند مسائل و اختالفات خود را حل کنند ،این سیستم حقوقیِ نانوشته که سینهبهسینه بین
فعاالن این حوزه منتقل شده و جریان دارد ،در صورت بروز اختالف عمل میکند.
این سیستم در موارد بروز اختالف استفاده میشود؛ مثالً وقتی یکی از طرفین جنس را
بگیرد ،اما قیمتش را پرداخت نکند و جنس در بین راه ربوده شود یا توسط مأموران کشف شود،
طرف دیگر معامله به این گفته اعتماد نمیکند و یا درهرصورت پول جنس خود را میخواهد.

یکی از موارد موجود در این سیستم حقوقی ،استفاده از قانون ریشسفیدی است؛ به این
صورت که به بزرگان طایفۀ فرد موردنظر مراجعه میکنند و از بزرگان میخواهند تا بهصورت
مسالمتآمیز پول آنها را گرفته و زمینهای را فراهم کنند که موضوع بهصورت مسالمتآمیز
خاتمه یابد.
درصورتیکه موضوع بر مبنای بزرگمنشی حل نشود ،طرفین معامله راهحلهای پیش
بینیشدهای را به کار میگیرند .یکی از این راهحلها چار است؛ چار به این صورت اجرا میشود
که طرفین در یک مکان جمع میشوند و چالهای به طول نه متر حفر میکنند این چاله را پر از
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 :char .4یکی از راههای شناسایی گناهکار و دزد .در آیین باستانی ،آتش عنصری ایزدی و مقدس است .بنابر این
باور ،از گذشتههای دور تا امروز مردم هنگام انجام کارهای خالفی مثل دزدی ،قتل و ...چالههایی به اندازۀ هفت
قدم میکنند و در آن از چوب درخت کهور یا اسکنبیل آتشی میافروزند و از افراد مظنون میخواهند بهآرامی از
روی آتش بگذرند ،اگر گذشتند و نسوختند ،بیگناه و اگر نه ،گناهکار شناخته میشدند .چاردادن :ازآتشگذشتن
(صادقی.)88-82 :4881 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

من خودم بهصورت کرایه ،بار از رودبار به جیرفت میبردم که وسط راه یک ماشین
مسلح به من حمله کرد ،ماشین خاموش شد .من از ترس فرار کردم .بعد صاحب مال
تهدیدم کرد که یا جنس یا پولش را بدهم و من هم مجبور شدم بروم پیش آنها و
آنجا عالوه بر قسم ،من را چار 4هم دادند (82ساله 41 ،سال سابقۀ قاچاق).
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 -3-1-4دادرسی محلی

کندوکاوی کیفی در پدیدهی قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان

قاچاق موادمخدر از گذشتۀ دور در منطقۀ جنوب کرمان انجام میشدده اسدت .همدانطدور کده
گزارش مرکز تحقیقات ریاستجمهوری ( )4881نیز عندوان مدیکندد ،اسدتان کرمدان یکدی از
مبادی پخش موادمخدر در ایران است؛ زیرا موادمخدر واردشده به ایران از راه استان سیستان و
بلوچستان به جنوب استان کرمان وارد میشود و شیوۀ پخش آن به این صورت است که بخشی
از موادمخدر از جادۀ زهکلوت و جادههای فرعی کنار آن به رودبدار جندوب و کهندوج رسدیده و
سپس وارد استان فارس میشود .بخشی نیز از راه مناطق روستایی رودبار ،منوجان ،قلعهگدنج و
سپس رودان و میناب وارد بندرعباس ،و بخش دیگری با گذر از شهرهای شمالیتر کرمان مانند
جیرفت ،سیرجان و رفسنجان روانۀ استان یزد میشوند.
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 :NALL .4آهن کوفتۀ داغ ،یکی از راههای تشخیص بیگناهی و دزدی است؛ بهگونهایکه نال را بر کف دست
فرد مشکوک یا گناهکار گذاشته ،اگر سوخت گناهکار و اگر نسوخت بیگناه است .نالدادن :آهن داغ بر کف دست
گذاشتن (صادقی.)721 :4881 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

 -4-1-4مبادلۀ اجتماعی و اقتصادی
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ذغال میکنند سپس فردی که متهم است ابتدا غسل کرده و لباسی سفید (مثل کفن) میپوشد
و بعد باید با پای برهنه از روی این ذغالها عبور کند .در این حین فردی که مالّی محلی
نامیده میشود دعایی را میخواند تا بتواند حق را از ناحق تشخیص دهد و عدالت را اجرا کند.
درصورتیکه فرد آسیبی نبیند ،بیگناه است؛ اما اگر دچار سوختگی شود این فرد مقصر است و
باید درهرصورت پول را پرداخت کند یا مجازات شود (البته مقداری سوختگی مجاز است).
نوع دوم این قاعده نال 4است .در نال نیز بر مبنای همان قاعده ،فرد باید ابتدا غسل کند،
لباس سفید بپوشد .بعد از آن ،داسی را بر روی آتش میگذارند تا خوب داغ شود و بعد این
داس را روی زبان متهم میگذارند .درصورتیکه فرد دچار سوختگی شود ،متهم مقصر شناخته
شده و باید خسارت وارده را جبران کند.
نوع دیگری از این سیستم دادرسی محلی ،روغندادن است .در اینجا نیز فرد باید غسل کند
و لباس سفید بپوشد .سپس روغن را روی آتش میگذارند که کامالً جوش بزند .بعد باید متهم
دست خود را در آن قرار دهد ،اگر دست متهم سوخت ،مقصر شناخته میشود.
همۀ این رویکردها از دادرسی محلی درزمینۀ موادمخدر حکایت میکند .اگر با بهکارگیری
این شیوهها موضوع حل نشود ،آنگاه بهسوی استفاده از راههای خشنتری مثل قتل و آدمربایی
میروند .موارد بسیاری بوده است که افراد زیادی به دلیل اختالفات موادمخدر کشته و عدۀ
زیادی مجبور به فرار شده و بیخانمان شدهاند.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 4

این رفتوآمدها بهمرور باعدث شدکلدادن پیونددهای اجتمداعی شدده اسدت .از ایدن مسدیر
دوستیهای زیادی شکل گرفته که بهمرور از دوستی صرف خارج شده و به پیونددهای قدومی و
خانوادگی بدل شدهاند.

پیوندهایی که در ابتدا از دوستی شروع شده و بعد موجب شکلگیری وصلتهایی شدهاندد؛
بهطوریکه دو طرف معامله پسر دیگری را به دامادی و دختر دیگری را بهعنوان عروس انتخداب
کردهاند و یا خود با دختر یا خواهر طرف معامله ازدواج کردهاند .درواقع ،ارتباطات اقتصدادی بده
ارتباطات فامیلی تبدیل میشود.
خب وقتی وصلتی صورت میگیرد ،اصالً کار رونق میگیرد و خودش یک ضمانت
کار است که دو طرف دیگر مال هم را باال نکشند (82ساله 42 ،سال سابقۀ قاچاق).

این شکلگیری وصلتها موجب تقویت فرایند کار نیز میشود ،بهطوریکه اعتماد بین دو
طرف معامله را افزایش میدهد و ضمانت اجرایی برای کار ایجاد میکند .با توجه به کثرت افراد
درگیر با قاچاق موادمخدر ،این افراد اگرچه در ابتدا ارتباطات خویشاوندی نزدیکی دارند ،بهمرور
با گسترش شبکه و درگیرشدن افراد متنوع با شبکه ،آنچه باعث ایجاد اعتماد میشود،
رفتوآمدهای خانوادگی و میهمانیهاست.

این رفتوآمد برای دو طرف کارکرد اساسی دارد؛ اینکه وقتی با هم کار میکنند ،محل
زندگی ،طایفه و اعضای خانوادۀ شخص را بشناسند تا بتوانند در زمان لزوم علیه یکدیگر عمل
کنند و یا باعث تقویت پیوند و اعتماد متقابل شوند.
 -۵-1-4مخبرها
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مخبر کسی است که اطالعات قاچاقچیان را به مأموران انتظامی ،اطالعاتی و امنیتی میدهد .در
اینجا مخبر بهعنوان مقولهای پویا و توأم با بازاندیشی در بین مشارکتکنندگان تفسیر و معنا
میشود .مشارکتکنندگان در تحقیق ،مخبرها را کسانی میدانند که دارای ارتباطی دوطرفه
هستند ،بهطوریکه اخبار مأموران امنیتی و انتظامی را به قاچاقچیان و اخبار قاچاقچیان را به
مأموران میدهند.
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وقتی دو یا چند نفری با هم معامله میکنند ،بعد از یک مدتی با هم رفتوآمد می
کنند ،میآیند عروسی ،عزا و ...بهمرور هم بینشان وصلتی صورت میگیرد (88ساله2 ،
سال سابقۀ قاچاق).
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خیلی از ساکنان این منطقه (مثالً )...اصالتاً اینجایی نیستند ،اینها قبالً در این
منطقه کار میکردند ،بعد از مدتی همینجا زن گرفتند و ماندگار شدند (57ساله72 ،
سال سابقۀ قاچاق).
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خیلی از قاچاقچیان با مجوز و هماهنگی نیروها میآیند راه را میبندند و وقتی
موادی را میگیرند ،نصفش و گاهی بیشترش را برای خودشان برمیدارند و مابقی را
تحویل میدهند .خب ،خودی محسوب میشوند و کسی با آنها کاری ندارد (72ساله،
 2سال سابقۀ قاچاق).

البته در این منطقه مخبری را کاری پست و ضد ارزش میدانند و موضع شدیدی در مقابل
آن وجود دارد.
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درواقع ،از دیدگاه مشارکتکنندگان در تحقیق ،مخبرها خودشان از قبل در فرایند قاچاق
درگیر بوده و بسیاری از آنها قبالً قاچاقچی بودهاند ،اما وقتی دستگیر شدهاند ،در قبال آزادی
خود قول همکاری دادهاند؛ اینکه بهعنوان مأمور مخفی اطالعات را به مأموران بدهند و البته
خود نیز برای گذران زندگی ،دستی در فرایند قاچاق داشته باشند و البته در این کار ،از نوعی
مصونیت قضایی نیز برخوردارند.
در بعضی از موارد ،عنوان شده که مخبرها مواد کشفشده را بهطور کامل تحویل نیروهای
امنیتی و اطالعاتی نمیدهند ،یعنی مقداری از مواد را تحویل میدهند و مقداری را برای خود
برمیدارند.

مخبرها خیلی نامردند؛ خب ،خودش این کار را انجام میدهد ،اما نونبری دیگران
را میکند .کسی که مخبری کرد ،سالم و علیک با او حرام است (72ساله 2 ،سال
سابقۀ قاچاق).

مخبریکردن برای دولت فقط نامردی است و ما او را آدم حساب نمیکنیم؛
هرکسی تا حاال در منطقه مخبری کرده ،تاوانش را هم داده (88ساله 41 ،سال سابقۀ
قاچاق).

درواقع ،این گفته ناظر بر این موضوع است که وقتی مخبرها کسی را لو میدهند ،باید تاوان
دهند .فرایند تاواندادن براساس عملی است که فرد انجام داده است؛ یعنی وقتی که مواد گرفته
شده و ضرر مالی به صاحب جنس رسیده ،باید پول جنسهای لورفته را بدهد ،اما اگر کسی در
این فرایند کشته شده ،باید خون بدهد که خون با خون پاک میشود.
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آنها مخبری را کاری زشت میدانند .حتی عالوه بر آنچه مشارکتکنندۀ زیر میگوید ،در
مواردی وجود دارد که سایر روابط اجتماعی با این افراد نیز قطع و به حالت تعلیق درمیآید؛
این موضوع خانوادۀ فرد را نیز شامل میشود و حتی کلیشههای کلی از فرد ،خانواده و طایفهاش
شکل میگیرد .درواقع ،تفسیری که از مخبر میشود نوعی ضد ارزش است ،ضد ارزشی که در
جامعه عمدتاً بازتولید میشود.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 4
هرکسی اینجا با دولت همکاری کند و یکی کشته بشود ،باید تاوانش را بدهد،
عزیزترین کس خودش را باید بدهد (88ساله 41 ،سال سابقۀ قاچاق).

 -۶-1-4یاغیگری و قاچاق

در فیلم و عکسهایی که دارن همش اسلحه به دست روی ماشین پر از تریاک
نشستن (72ساله 2 ،سال سابقۀ قاچاق).
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درواقع ،حمل تریاک و سایر موادمخدر و ایفای نقش در آن توسط اشرار و یاغیان مسلح که
امنیت و حفاظت آن را تا مقصد تأمین میکنند ،بخشی از نظامی است که قدرت این افراد را
حفظ و تحکیم میکند .درواقع ،آنها در قبال این وظیفه که بر عهده میگیرند تعهد و
مسئولیت دارند و خود را در قبال آن مسئول میدانند.
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قاچاق مواد در منطقه در بعضی از موارد با یاغیگری همراه و همگام بوده است ،بهطوریکه فرد
یاغی برای تأمین هزینههای خود و چریکهایش به منابع مالی نیاز دارد و بهترین راه در نزد
وی و چریکهایش ،همکاری در فرایند قاچاق است .از قاچاقچیان بهعنوان قهرمانان یاد
میشود ،بهعنوان فردی که برای تأمین معاش خانوادهاش تالش کرده و کاهلی نکرده است؛
مردم به طرق مختلف با آنها همکاری میکنند و آنها را ستایش میکنند.
یاغیان یا اشرار در منطقه به کسانی گفته میشود که نظم موجود در منطقه را براساس
اقداماتی مثل قاچاق ،قتل ،سرقت ،مزاحمت و ...بر هم میزنند و به یکی از مناطق صعبالعبور
میروند و در آنجا برای خود چریکهایی را جمعآوری میکند؛ بنابراین عمدتاً دور از دسترس
اجتماع و نیروهای امنیتی هستند .درواقع ،ارتباط قاچاق و یاغیگری ارتباطی دوسویه است،
بهطوریکه گاهی قاچاقچیانی که شناسایی میشوند ،برای فرار از مجازات ،یاغی (در منطقه به
آنها فراری میگویند) میشوند .اما همۀ یاغیان قاچاقچی نیستند ،زیرا برخی دیگر به دالیل
دیگری مثل قتل هم امکان فراریشدن دارند؛ اما ،بههرحال ،وقتی یاغی شدند ،برای تأمین مالی
خود و چریکهایشان به سمت قاچاق موادمخدر میروند.
برخی از قاچاقچیان که توسط نیروهای امنیتی شناسایی شدهاند به اشراری تبدیل میشوند
که حمل موادمخدر و تأمین امنیت راهها و گذرگاهها را عهدهدار میشوند .حمل توسط این
گروهها عمدتاً مسلحانه و با حجم باال انجام میشود ،بهطوریکه امکان برهمزدن تعادل بازار
موادمخدر در منطقهای خاص را نیز دارند.
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عزیزترین کس فرد ،معموالً بهترین پسرش یا برادرزادهاش و یا در مرحلۀ بعد بهترین فرد در
آن طایفه است .این موضوع زمینهای برای شکلگیری نزاع جمعی در منطقه است که کمکم در
بین طوایف مختلف رخ میدهد و عمالً نظم اجتماعی منطقه را مختل میکند.
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 -۷-1-4پولشویی در لفاف کار آبرومندانه

خیلیها این روزها گلخانه زدند ،بنگاه ماشین زدند و ...خب رفتند شهرهای دیگر
یاد گرفتند (82ساله 42 ،سال سابقۀ قاچاق).

درواقع ،ارتباط با قاچاقچیان شهرهای دیگر و توصیههای آنان ،به قاچاقچیان سنتی منطقه یاد
داده که به قاچاقچیبودن افتخار نکنند و این کار را در پوشش کاری دیگر انجام دهند.
کی گفته اینجا قاچاقچی زیاد است ،خیلیها از طریق گلخانه و مشاغل دیگر
روزگار میگذرانند (17ساله 71 ،سال سابقۀ قاچاق).

حتی بسیاری از آنها در این مسیر حرکت کردهاند که کار خود را از نگاه اطرافیان خود نیز
پنهان و مخفی کنند ،بهطوریکه قضاوت دیگران را دربارۀ خود بهبود بخشند .این عمل در
مواردی بهگونهای پیش رفته است که بعضی از مردم از این عنوان استفاده میکنند که «فالنی
دیگه دست کشیده و داره کار میکنه».

 .۵بحث و نتیجهگیری
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یافتههای این تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر یک میدان دارد که در مقولۀ هستهای این
پژوهش تبلور یافته است؛ به این معنا که بازسازی معنایی انجامشده از درک و تفسیر مردم
منطقه از قاچاق موادمخدر بهگونهای است که در این منطقه ،شرایط و موقعیتهای اجتماعی و
اقتصادی به شکلگیری نظامی منجر شده است که میدان قاچاق موادمخدر را تشکیل میدهد.
همانطور که بوردیو ( )4828اشاره میکند ،میتوان از چندین میدان سخن گفت؛ برای مثال از
میدان زیباشناختی ،میدان قانون ،میدان سیاسی ،میدان فرهنگی ،میدان آموزشی و میدان
دینی .هریک از این میدانها براساس الگوی یک بازار در نظر گرفته میشوند که برای کاالهای
نمادینی که در هر میدان تولید میشود ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگانی وجود دارد (لش،
 .)811 :4828در اینجا نیز یک میدان قاچاق موادمخدر وجود دارد که همانطور که رئیس دانا
( )4827اشاره میکند ،الگویی مانند بازار دارد .در این میدان ،مانند الگوی بازار ،مشاغلی ایجاد
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خیلی از مردم فکر میکنند که بعضیها از قاچاق دست کشیدند ،خب ،خیلیها
کارهای دیگری مثل کشاورزی و مغازهداری هم انجام میدهند (52ساله 42 ،سال
سابقۀ قاچاق).
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در گذشته قاچاقچیان منطقه علناً از اینکه با این عنوان نامیده میشدند احساس افتخار می
کردند؛ درواقع ،این برچسب برای آنها حسی از افتخار و ارزش را داشت .اما ارتباط و تبادل
فرهنگی ناشی از این ارتباط با قاچاقچیان شهرهای دیگر روشهای جدیدی از پولشویی و
قاچاق را به آنها که عمدتاً کارشان سنتی بود یاد داده است.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 4

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-07
] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

725

] [ DOI: 10.29252/jspi.11.1.257

شده که پیرو ورود درآمدهای ناشی از قاچاق به وجود آمدهاند؛ درآمدهایی که بعد از کسب در
فرایند قاچاق موادمخدر ،به سوی مشاغلی سراریز میشوند که در همان مجموعۀ قاچاق
میگنجند و زمینۀ بهوجودآمدن و پویایی این مشاغل را فراهم میکنند؛ بهطوریکه در مواقعی
تعادل اقتصادی را در برخی صنفها از حالت طبیعی خارج میکنند.
موقعیتهای میدان قاچاق در قالب مقولۀ شبکۀ همیاران قاچاق در این پژوهش نشان داده
شده است؛ اینکه چگونه افراد درگیر در قاچاق موادمخدر با کسب جایگاه میتوانند نقشهای
متفاوت و مختلفی را بگیرند .درمجموع ،افرادی که جایگاه یکسانی دارند ،غالباً همانطور که
بوردیو اشاره میکند ،عادتوارههای یکسانی دارند؛ مثالً بارکشهای مواد یا راهپاککنها .میدان
قاچاق موادمخدر دارای شبکهای از افراد درگیر است .این افراد ،درکل یک مافیای شبکهای را
شکل میدهند که در همکاری با یکدیگر حجم عمدهای از مواد را جابهجا و منتقل میکنند .در
این فرایند باید به مخبرها توجه ویژهای کرد ،کسانی که در دورهای خود تجربۀ قاچاق را داشته
اند ،اما بعد از مدتی که دستگیر شدهاند ،با قول همکاری به این فرایند بازگشتهاند و اکنون خود
بخش مهمی از شبکۀ قاچاق را تشکیل میدهند.
در این زمینه ،یاغیها نیز اهمیت دارند .کسانی که به دالیلی ،بهاصطالح از جامعه و قانون
فراری شدهاند و در منطقهای دور از دسترس به زندگی خود دور از جامعه ادامه میدهند .این
افراد نیز برای تأمین هزینههای خود نقش مؤثری در فرایند قاچاق موادمخدر دارند ،بهطوریکه
در مواقعی به حمل کرایهای بار یا تضمین بار میپردازند تا بتوانند هزینۀ خود و نیروهای تحت
امر خود را تأمین کنند.
همانطور که بوردیو نیز اشاره میکند ،عادتوارۀ هر میدان ،چیزی شبیه عقل سلیم است
و در پی تصدی بلندمدت یک جایگاه کسب میشود .عادتوارهها برحسب خصوصیات جایگاه
فرد در دنیای اجتماعی فرق میکنند ،اما افرادی که جایگاه یکسانی دارند ،غالباً عادتوارههای
یکسانی هم دارند (ریتزر .)215 :4888 ،همانطور که صدیق سروستانی و قادری ( )4822نشان
دادند ،موادمخدر از نوع تریاک ،در این مناطق ،با قومیت غالب بلوچ و فارس ،شکل غالب و
متداول است .درعینحال ،باورهای تسهیلکنندۀ زیادی در این زمینه وجود دارد که
نشاندهندۀ تصدی بلندمدت این موقعیتها توسط افراد است و درواقع بخشی از دانش عامیانه
و عمومی را در این زمینه تشکیل میدهد که درزمینۀ قاچاق موادمخدر ،مشابه مصرف آن عمل
میکند.
این عادتوارهها که در هر فردی از قاچاقچیان پدیدار میشود ،نتیجۀ تاریخ عملکرد
آنهاست .بوردیو نیز اشاره میکند که عادتوارهها که در فرد معینی تجلی مییابد در جریان

کندوکاوی کیفی در پدیدهی قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-07

722

] [ DOI: 10.29252/jspi.11.1.257

1. Economic capital
2. Social capital

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.7.6

سرگذشت فرد کسب میشود (ریتزر .)212 :4888 ،در بلندمدت ،فرد قاچاقچی بدون آنکه بداند
و آگاهی داشته باشد ،براساس این عادتواره در میدان عمل میکند و درواقع ،همانطور که
بوردیو اظهارمیکند ،عادتواره قابلیتهایی هستند که فرد در خود درونی کرده و درحقیقت به
طبیعت ثانویه برای خویش تبدیل میکند ،بهطوریکه فرد بدون آنکه لزوماً آگاه باشد ،براساس
آنها عمل میکند (دورتیه.)778 :4824 ،
4
در این میدان بهوسیلۀ کنشگران موادمخدر انواع گوناگون سرمایه (بهخصوص اقتصادی و
اجتماعی )7به کار گرفته میشود .سرمایه درواقع به هر نوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق می
شود که فرد میتواند بهطور انتسابی یا اکتسابی به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر
گروهها بهره ببرد (ممتاز.)454 :4824 ،
سرمایۀ اقتصادی محور فعالیت است و کنشگران موادمخدر برای فعالیت نیاز به آن دارند.
این موضوع در مقولۀ ضمانتهای غیررسمی تبلور مییابد ،بهطوریکه برای شروع کار باید این
سرمایه وجود داشته باشد .نکتۀ دیگر ،سرمایۀ اجتماعی است که این کار به آن نیاز دارد،
بهطوریکه از مبدأ تا مقصد ،نیاز به اعتماد و اعتبار اجتماعی احساس میشود .نکتۀ حائز
اهمیت اینکه سرمایۀ اقتصادی در این میدان سرمایۀ اجتماعی ایجاد میکند و مبنای عمل
است .از سوی دیگر ،همانطور که بوردیو اشاره میکند ،قدرت بیشترین اهمیت را دارد و
سلسلهمراتب روابط قدرت در این میدان در ساختارمندکردن همۀ میدانهای دیگر ،مؤثر است
(ریتزر .)212-217 :4888 ،نفوذی که ناشی از شبکۀ همیاران قاچاق در ساختار رسمی و
نظامی و امنیتی است ،در این فرایند تعیینکننده بوده و تولیدکنندۀ شکلهای دیگر سرمایه
است .بنابراین ،باید توجه کرد که جایگاه افراد در شبکۀ همیاران قاچاق عمدتاً برحسب سرمایۀ
اقتصادی و اجتماعی تعیین میشود .همچنین در این مسیر ،مبادالت اقتصادی موادمخدر
بهمرور مبادالت اجتماعی و دادوستد را گسترش میدهد ،دادوستدی که همراه و همتراز ،و
ضمانتی برای مبادالت اقتصادی است.
البته در این میدان باید تأکید کرد که قواعد رسمی بازی حاکم نیست ،بلکه محور ،قواعد
غیررسمی است و تفسیر اجتماعی مردم از قاچاق نیز همانگونه که سراجزاده و عزیززاده
( )4888درمورد مصرف موادمخدر نشان دادند ،پدیدهای بهنجار در اکثر شرایط و موقعیت
هاست؛ به این معنی که قاچاق موادمخدر مانند مصرف موادمخدر در منطقه مسئلهای اجتماعی
تلقی نمیشود.
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ازکیا ،مصطفی ،حسین ایمانی جاجرمی و زهرا فرضیزاده میاندهی ( )4881روشهای کاربردی
تحقیق-کاربرد نظریۀ بنیانی ،تهران :کیهان.
استروس ،انسلم و جولیت کربین ( )4884مبانی پژوهش کیفی -فنون و مراحل تولید نظریۀ
زمینهای ،ترجمۀ ابراهیم افشار ،تهران :نشرنی.
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قواعد عمل در این میدان ،با قواعد عمل در میدانهای دیگر و بهخصوص در میدانهای
رسمی متفاوت است؛ زیرا میدان رسمی قدرت به دنبال نابودی و برخورد با آن است .به همین
دلیل ،در بعد اقتصادی و مبادالتی ،در این میدان از ضمانتهای غیررسمی و صوری استفاده می
شود .این ضمانتهای غیررسمی ساختار پیچیدهای از روابط و هنجارها را پیرامون این پدیده
شکل میدهند که عمدتاً مبنای آنها انواع سرمایهها (سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی) است،
سرمایۀ اجتماعی که به شبکۀ روابط قوی نیاز دارد و نیز سرمایۀ اقتصادی که به شبکهای از
روابط اقتصادی غنی و قدرتمند نیازمند است.
همچنین ،در این میدان شکل خاصی از سیستم دادرسی و قضایی شکل میگیرد ،به
طوریکه دیگر به مراجعه به محکمه و دادن شکوائیه نیاز نیست ،بلکه خود قاچاقچیان نظامی،
توافقی سخت و خشن ،از روغندادن گرفته تا قتل و آدمربایی را در بین قاچاقچیان محلی و
خاطی اجرا میکنند .درواقع ،همانطور که بوردیو اشاره میکند ،میدان ،دارای اصول مشترک و
قانون اساسی خود است .درواقع ،از نظر بوردیو ،در میدان ،الزامات ساختاری وجود دارد که
بهصورتی کموبیش عمیق موازنۀ نیروها را درون میدانهای مختلف تغییر میدهد و بر آنچه در
این میدانها انجام شده و تولید میشود ،تأثیر میگذارد (بوردیو.)82 :4822 ،
درمجموع ،در این فرایند یک میدان خاص شکل میگیرد که محصول اجتماعی است .یک
برساختۀ اجتماعی که در طول تاریخ زندگی مردم این منطقه شکل گرفته و اکنون به یک ساختار
تبدیل شده است؛ ساختاری که بسیاری از کنشهای این جامعه را شکل و جهت میدهد.
سرانجام ،همانطور که بوردیو ( )4822اشاره میکند ،این میدان نیز به دلیل سازماندهی
یا ساختیابی و شیوۀ کارکرد و عملکردش شباهتهای زیادی با میدانهای دیگر دارد .هریک از
میدانها دارای حاکم و محکوم ،سلطهگر و تحت سلطه ،مبارزه برای حذف و طرد یا غصب و
تصاحب و مکانیسمهای بازتولید مختص به خویش است ،اما همۀ این ویژگیها در هر میدان
شکل خاص و تقلیلناپذیری پیدا میکند .وجود شبکهای از مشاغل و سلسلهمراتب آنها
نمونهای از میدان دارای سلطهگر و تحت سلطه است.
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.782
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