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ضرورت بهرهگيري از
شيوههاي نوين
در شناسايي و انهدام
شبكههاي قاچاق موادمخدر

ضعف فرهنگ عمومي  
آفتهاي انديشه
و ضرورتهاي حيات
اجتماعي            
محمدصادق فتحاللهي

محمدمسعود زاهديان

فرهنگ ه��ر جامعهاي صرفنظر از غلبه مادي��ات يا معنويات،
در دو وجه كالن و خرد  آن قابل مطالعه و بررس��ي است .وجه
كالن فرهن��گ ،ش��امل اهداف كالن نظام اجتماعي اس��ت و از
حيث مطرح بودن مباحثي در س��طح آرمانهاي انس��اني ،نظام
ارزش��ي و هنج��اري و كاركردهاي فرا ف��ردي و نوع ًا جمعي و
ساخت نظام فرهنگي و تناظر آن با سامانه اجتماعي  و امثال آن،
بيش��تر در حلقۀ متخصصين مورد مداقه قرار ميگيرد ،اما وجه
خرده فرهنگ ،ش��امل مجموعههاي فرهنگي ،عناصر فرهنگي،
ساخت خردهفرهنگها و مباحثي از اين دست را شامل ميشود
و اگرچه از حيث ش��موليت رفتارهاي فردي و جمعي ،همگي
اعمال فردي و جمعي را در جوامع انس��اني در برميگيرد ،ليكن
هيچگاه از آن به نام فرهنگ عمومي ياد نميكنند   .
فرهن��گ عمومي از مقولههايي اس��ت كه در دهههاي اخير ابتدا
توجه صاحبنظران علوم انساني و اجتماعي و سپس انديشمندان
س��اير حوزههاي نظري و عملي از توسعه و پيشرفت اقتصادي
تا عرصه پزش��كي و بهداشتي و ...را به خود جلب كرده است.
اين بخش از فرهنگ كه نه در سطح آرماني و تئوريك و كالن،
بلك��ه در پائينتري��ن اليههاي رفتارهاي ف��ردي و جمعي و در
پ��س وجهۀ نظرهاي بس��يار ناپيدا و زمين��هاي مردم يك جامعه
ريشههاي محكم دارد.
اگر جامعهشناس��ان و مردمشناس��ان تغيير در فرهنگ را بس��يار
كند و آرام و نيازمند گذش��ت زمانهايي حداقل به اندازۀ طول
عمر يك يا چند نس��ل ميدانند ،تغيير در فرهنگ عمومي بسيار
بطئيتر و كندتر از تغيير فرهنگ اتفاق ميافتد .روحيات و افكار
زمينهاي وگرايشها و عالئق اغلب ناپيداي مستور در پس اذهان
مردم يك جامعه باعث ميش��ود كه دس��تيابي به آنها و اقدام

بهمنظور تغيير آن بسيار سخت جلوه كند.
فرهنگ عموم��ي گاه ميتواند در ارتباط مس��تقيم با آرمانهاي
اصيل و نظام ارزشي و ملهم از آنها ،رفتارهاي فردي و جمعي
همگان را در يك جهت و با يك سينرژي مثبت و بالنده جهت
داده و آن را بهمثابۀ س��رمايۀ عظيم اجتماعي براي پيش��رفت و
ترقي يا رفع تهديدهاي طبيعي و باليا يا دفع مخاطرههاي ناشي
از بدخواهي دش��منان ملت يا پاس��خ به نيازهاي حياتي جامعه
و ...ب��هكار ب��رد .همانگونه كه در طول تاريخ پرفراز و نش��يب
اي��ران عزيز ،اعم از قرون گذش��ته و س��ي س��ال اخير (پس از
پيروزي انقالب اس�لامي) ،بهكرات اثره��ا و ردپاي اين نيروي
عظيم اجتماعي ديده ميشود ،اما گاهي هم ميبينيم كه اين توان
ي��ا به جهت فقدان برنامهريزي منطقي يا بهداليل ديگر و وجود
زمينههاي ساختاري يا عارضي ،نهتنها در جهت منافع و مصالح
عمومي ،بلكه در يك تضاد و تناقض اساسي با آن عمل ميكند.
ب��راي مثال ،رفتاره��اي ناقض وحدت عموم��ي در ميان برخي
پيروان مذاهب يا اقوام و سرايت آن در ميان گروههاي اجتماعي
حت��ي در ميان برگزي��دگان اجتماع ،تبعي��ت فراگير عمومي در
مباحث��ي همچون مصرفزدگي ،مدگرايي مفرط ،س��هلانگاري
در مباح��ث معرفتي و تربيتي جوان��ان و نوجوانان (هم در ميان
والدين و هم در بين متوليان) ،خشن شدن و دور شدن تدريجي
از آداب اجتماع��ي در مراودات جمع��ي (بهخصوص در مراكز
بزرگ جمعيتي) و دهها نمونۀ ديگر ،از مواردي هستند كه بسيار
خزن��ده و بطئي ،س�لامت رواني جامعه را در س��طوح خرد و
كالن تهديد ميكند و هر چه سريعتر بايد براي آن چارهانديشي
كنيم.
اما پرداختن به اين موضوع و اقدامهاي اصالحي در اين حوزه،
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فعاليت قاچاقچيان و ش��بكههاي قاچ��اق موادمخدر همه روزه در
حال تغيير و تحول گس��تردهاي است .گروههاي مافيايي موادمخدر
با بهرهگيري از آخرين ش��يوهها و ترفندها در جهت اجراي اعمال
مجرمان��ه و ني��ات پليد خ��ود گام بر ميدارند .طي س��ه دهه اخير
تحوالت گس��ترده در ارتباطات و كنترلهاي اپتيك و الكترواپتيك
موجب ش��ده تا گروههاي س��ازمان يافته جرايم قاچاق موادمخدر
با بهرهگيري از ف��نآوري و دانش روز ،دامنۀ فعاليتهاي مجرمانه
خويش را گسترش دهند.
در گذش��ته ،كاروانهاي موادمخدر با اس��تفاده از كمترين امكانات
آم��اري و مخابرات��ي در كوير و مناطق مرزي ت��ردد ميكردند ،اما
ام��روز اين كاروانها نهتنها به آخرين س�لاحها و تجهيزات نظامي
مجهزن��د ،بلكه با بهرهگيري از امكانات��ي چون  ،GPSموبايلهاي
ماهوارهاي ،دس��تگاههاي جمبر بيس��يم كه در ارتباطات بيسيمي
نيروه��اي خودي اخت�لال ايجاد ميكند ،در مناط��ق مرزي تردد و
محمولههاي خود را منتقل ميكنند.
همچني��ن در اقدامهايي كه عليه ش��بكههاي عرضۀ داخلي صورت
گرفته ،مشخص است كه اين عناصر ،ضمن بهرهگيري از موبايلهاي
ماه��وارهاي و خط��وط تلفن اعتب��اري ،مراكز اقام��ت و همچنين
مراك��ز فعاليت و نگهداري موادمخدر را با اس��تفاده از دوربينهاي
مداربسته بهطور تمام وقت تحت مراقبت شديد دارند و با استفاده
از تكنولوژي و ارتباطات نوين ،موادمخدر را توزيع ميكنند.
ش��ايد بيان همۀ ابعاد و زواياي پنهان و آش��كار فعاليت شبكههاي
فعال در قاچاق و ترانزيت موادمخدر در اين نوشتار به لحاظ برخي
از مالحظهها مقدور نباش��د ،ولي مسلم اس��ت كه فرايند مبارزه با
معضل قاچاق و ترانزيت موادمخدر نبايد دچار عقب ماندگي باشد.
ايجاد مراكز مطالعاتي و بررس��ي نيازمنديهاي لجس��تيكي آماري،
مخابراتي،آزمايش��گاهي و ...با توجه به ش��رايط و پيشرفت علوم،
عيله فعاليتهاي جديد ش��بكههاي قاچ��اق و ترانزيت موادمخدر
امري ضروري و اجتنابناپذير است.

بحمدا ،...رويكرد علمي كه طي سالهاي اخير در مجموعۀ نيروي
انتظام��ي جمهوري اس�لامي و پليس مب��ارزه ب��ا موادمخدر ناجا
ش��كل گرفته ،منجر به احداث آزمايش��گاه تخصص��ي موادمخدر،
مركز آموزش س��گ موادياب ،بهرهگيري از دس��تگاههاي پيشرفته
بادي اس��كنر ، x-ray ،احداث ايس��تگاههاي بازرس��ي استاندارد
و ...ش��ده و در همي��ن خصوص ،راهاندازي پژوهش��كدۀ مقابله با
جرايم موادمخدر از جمله برنامههاي در دست اقدام است .رويكرد
تخصصي گمركات كشور در  آموزش ارزيابان و توسعه تجهيزات
كنترل��ي در مبادي ورودي و خروجي كش��ور نيز در ادامۀ رويكرد
علمي و فني به مقوله مبارزه با موادمخدر است.
توس��عۀ اقدامهاي فني و بهرهگيري از تكنولوژي روز در گمركات،
ايس��تگاههاي بازرس��ي جادهاي ،فرودگاهها ،ايستگاههاي راهآهن و
ترمينالهاي مسافربري و باربري و بنادر ،عالوه بر افزايش دقت در
كنترل معابر فوق ،موجب رضايتمندي عمومي و ايجاد سهولت در
بازرسي خواهد شد .طي سالهاي اخير ،با تدابير صورت گرفته براي
بسترسازي اقدامات مقابلهاي با پشتوانۀ علمي پژوهشي ،پنجرههاي
جديدي در جهت ارتقاء و افزايش كيفيت اقدامها گش��وده ش��ده
است .دامنۀ فعاليت در اين مورد بسيار گسترده و عقبماندگيها و
الزامات مأموريتي نيروها بيش از شرايط فعلي است ،ولي با تالش،
نوآوري و خالقيت عوام��ل اجرايي و بهرهگيري ويژه از توان فني
موجود ،طي سالهاي اخير ،شاهد افزايش چشمگيري در كشفيات
انواع موادمخدر در كشور  بودهايم.
بههرح��ال ،ض��رورت بهرهگي��ري از فنآوريهاي نوي��ن و تغيير
الگوهاي سنتي مقابله با قاچاقچيان ،امري اجتنابناپذير است و بايد
با بهرهگيري از همه توانمنديهاي موجود با پسزمينۀ پژوهش��ي،
در جهت ارتقاء كمي و كيفي اين نيازمنديها بيش از پيش فعاليت
كنيم و مشاركت مراكز تحقيقاتي و پژوهشي از الزامهاي اصلي اين
توسعه است
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هشتاد و شش��مين همايش پژوهشي مركز پژوهش ستاد مبارزه
ب��ا موادمخدر ،تحت عنوان «مطالعه كيفي س��ير اعتياد در درمان
جويان وابس��ته به مواد افيوني زن در تهران» توسط دكتر حامد
اختياري ،مسئول آزمايشگاه ارزيابي شناختي مركز ملي مطالعات
اعتياد دانشگاه علوم پزشكي تهران در مجموعۀ فرهنگي شقايق
برگزار شد.
در اين هماي��ش ،دكتر اختياري ابت��دا درخصوص تفاوتهاي
موج��ود بين زنان و مردان در اختالله��ا گفت :تفاوت در بين
زنان و مردان در بس��ياري از جنبهه��اي اختاللهاي مربوط به
س��وءمصرف م��واد ،موضوعي اس��ت كه طي دو دهۀ گذش��ته
نظ��ر بس��ياري از محقق��ان را بهخود جلب كرده اس��ت .توجه
اخي��ري كه در بع��د پژوهش به بحث اعتياد زنان ش��ده ،اغلب
در حوزه اختاللهاي مربوط به س��وءمصرف مواد ،مالحظههاي
سببشناختي و ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي اعتياد زنان در
كش��ورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و بايد گفت كه
تمام اين تفاوتها ،ضرورتها و كاربردهاي عملي خاص خود

را در بعد مداخله و درمان اعتياد در بر دارند.
وي گف��ت :درحالحاض��ر ،مطالع��ات اندك��ي در زمين��ۀ علل
زمينهساز اعتياد زنان انجام شده و اين كمبود اطالعات در مورد
خواستهها ،نيازها و مشكالت درماني آنها نيز ديده ميشود .از
آنج��ا كه مطالعات اعتياد با رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي در
بس��تر هر مليت و فرهنگ خاص قابل ارزيابي و تفس��ير است،
گزارشهاي موجود در امريكا و اروپا قابل تعميم به ساير نقاط
دنيا از جمله خاورميانه نيس��ت .آنچه در مطالعات ايراني دربارۀ
اعتياد زنان گزارش ميش��ود ،بهطور عمده قس��مت كوچكي از
مطالعۀ اصلي دربارۀ اعتياد اس��ت كه درصدي از جمعيت مورد
مطالعه زن بودهاند.
وي افزود :با توجه به اهميت موضوع و فقر شديد اطالعات در
زمينۀ اعتياد زنان ،مطالعه حاضر با رويكرد كيفي و كمي طراحي
و تعريف ش��د .گنجاندن پرس��شهاي كيفي از آن جهت است
كه ما هنوز ديد كلي نس��بت به روند ش��روع سوءمصرف مواد
در معت��ادان زن ،ادامۀ مصرف و ورود به درمان در اين جمعيت
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تا حد قابل توجهي مش��كل مينماي��د و اين به ماهيت فرهنگ آن به مشام نميرسد و فرصتهاي آيندهنگري جاي خود را به
عمومي  برميگ��ردد ،چرا كه فرهنگ عمومي بهلحاظ گس��تره آيندهنگراني ميدهد    .
و ش��مول (شهري و روس��تايي ،عالم و عامي ،زن و مرد ،پير و  -6كمتوجه��ي به انبوه رويدادها و تغيي��رات مثبت .اگر اندكي
جوان ،فقير و متوسط و غني ،باسواد و كم سواد و بيسواد و )...ب��ه پيرامون خود توج��ه و از صاحبنظ��ران و افراد منصف و
هم��گان را درگير خود ميكند و در مواقع  تخريبي جدا ش��دن آگاه پرسوجو كنيم ،درمييابيم كه در س��ي سال پس از انقالب
از اين حركت س��يلگونه و ويرانگر بهس��ادگي ممكن و ميسر اس�لامي (در عي��ن تضييقات ش��ديد دش��منان) چ��ه خدمات
نيس��ت و نيازمند افكاري بلند و توان معنوي باال و چشماندازي ارزش��مندي واقع و چه دس��تاوردهاي عظيمي حاصل شده ،در
بهغايت روشن و فراخ است كه بدون تعارف ،حصول اين همه حاليكه در اظهار نظرهاي روزانه بهسادگي و با بيمهري از كنار
ش��رط در افرادي كه مرجع اجتماعي عامه (نه در مسائل پيچيده آنها ميگذريم.
بلكه در موارد پيش پا افتاده هس��تند)  ،بسيار سخت و بهندرت  -7ام��ر به منكر (انفعال در مقابل رفتارهاي زش��ت) .بيش��ك
يكي از علل رش��د رفتارهاي سوءاخالقي و غيرارزشي ،رفتارها
اتفاق ميافتد.
بهعن��وان مثال ،چند نمون��ه كه مبتالبه هم��گان (با لحاظ اصل و برخوردهاي منفعل اس��ت .دربس��ياري موارد ،نهتنها به خود
نسبي) اس��ت ،مطرح ميش��ود تا خوانندگان محترم مستحضر زحم��ت برخورد ب��ا زش��تيهاي پيراموني نميدهي��م ،بلكه با
ش��وند كه رفتارهاي بهظاهر بس��يط و س��اده چگونه ميتوانند س��كوت معنادار خود فضا را براي تجري صاحب رفتار زشت
مهياتر ميكنيم.
اثرهاي تخريبي شديد و ماندگار بهجا بگذارند:
 -1م��ا اغلب اهل زود پاس��خ دادن هس��تيم .اين عادت س��ادۀ  -8نهي از معروف (كم كاري و كوتاهي در همراهي با خوبيها).
رفتاري مانع از آن ميشود كه  شنوندۀ خوبي جلوه كنيم و حتي م��وارد عديدهاي در مناس��بات و محاورهه��اي جمعي ديدهايم
هنگامي كه در مقام مخاطب بايد قوۀ شنوايي خود را فعال كنيم ،كه ب��راي مثال دختران محجبه يا پس��ران پاكدام��ن را متهم به
تمام توان ذهني ما درگير يافتن پاس��خ به مطالبي اس��ت كه آن عقبماندگي و بيپروايان غيرپايبند به اخالقيات اوليه انساني را
را بهطور كامل نش��نيدهايم و در حواشي آن تعقل هم نكردهايم تش��ويق متمدنانه! ميكنند و حتي بدتر از اين شوخي و تمسخر
و اين در تناقض اساس��ي با قالب آرماني ارزشهاي فرهنگي و رفتاره��اي نيك و در تنگنا قرار دادن صاح��ب رفتار صالح در  
حتي تعاليم ديني مبني بر اصل «الذين يستمعون القول و يتبعون محيطهاي جمعي اس��ت كه همگان نمونههاي زيادي براي آن
احس��نه اس��ت» .تداوم طوالني مدت اين نوع رفتارها بهخودي در ياد و خاطره دارند.
خود ميتواند پيامدهاي جبرانناپذيري در مفاهمه عمومي مردم  -9ق��در همراهان را ندانس��تن وآهنگ جداييه��ا .ما اغلب در
م��ورد گذرا ب��ودن اين جهان فان��ي بس��يار فراموشكاريم ،لذا
داشته باشد.
 -2لحن پاس��خهاي ما اغلب گزنده است .ما عالوه بر عادت به بهراحتي دچار قهرهاي كودكانه و جدايي از دوس��تان ،همكاران
پاسخ سريع (كم اتكاء به تفكر) ،اغلب بهراحتي موجب رنجش و حتي بستگان نزديك و همسر و فرزند و خواهر و برادر و پدر
و مادر ميشويم .بدون اينكه متوجه باشيم كه دهههاي آتي عمر
ديگران ميشويم.
 -3عدم تسلط الزم به فن بيان در محاورات شخصي .ما روزانه ما بس��يار س��ريعتر از آنچه از زندگي باقياست ،سپري خواهد
در محيطهاي مختلفي اعم از رس��مي و غيررسمي به گفتوگو   ش��د و ما براي طي اين سفر ،سخت نيازمند جدي  به همراهي
با ديگران مينشينيم .اما اغلب پس از پايان محاوره و خروج از همۀ همس��فران خواهيم بود .بهراستي آنانكه همسفري عزيز را
محيط ،دچار نوعي حس��رت ناش��ي از عدم انتقال كامل مفاهيم از دست دادهاند ،تلخي اين تجربه را بهتر درك ميكنند.
مورد نظرمان هستيم يا روش مكالمهمان بيشتر شبيه نوعي گاليه  -10جاي��گاه و قدر خود را نميدانيم .دس��ت آخر اينكه ما از
جنس خدائيم و نيمۀ اصلي و گمش��ده ما الهي و رباني اس��ت
مداوم و قريب به نقزدن مستمر ميشود.
 -4پاس��خهاي غيرتخصص��ي .م��ا روزانه در مع��رض مباحث و محص��ول و نفخت فيه من روح��ي رب العالمين .اگر خليفه
عدي��دهاي هس��تيم كه با توج��ه به تخصصي ش��دن روزافزون خداوند در روي زمين هس��تيم (كه هس��تيم) همچون پارههاي
عل��وم و پديدهها ،نيازمند احاطۀ علمي در حوزههاي تخصصي جدا ش��ده از آن آيينه منور ،بايد منعكسكنندۀ آن نور نيز باشيم
اس��ت .اما ميبينيم كه مخاطبان در تمام��ي حوزهها اعم از هوا و روشنيبخش محافل همراهان  .
فضا ،سياس��ت بينالمل��ل ،انرژيهاي مدرن ،ب��ورس نفت و ...ح��ال با اين تفاصيل ،اگر پيرامون ما را زش��تيها و پليديهايي
بهراحتي و بدون اندك احساس نياز به مطالعه اظهار نظر و حتي چون اعتياد و موادمخدر يا ساير تهديدهاي عديده اعم از سياسي
متخصصي��ن را محكوم به عدم اطالع كافي ميكنند .بهراس��تي ،و نظامي يا هر مشكل ديگري فرا بگيرد ،ما با قالبهاي رفتاري
آخري��ن بار جملۀ گهر بار «من اطالع كافي ندارم و بايد مطالعه موجود توانايي برخورد اثربخش را داريم؟ آيا بهنظر شما نيازي
ب��ه تغيير در آنچه ك��ه آنرا فرهنگ عموم��ي ناميديم ميبينيد؟
كنم» را كي شنيدهايد؟
 -5اشاعۀ فضاي نااميدي .بسيار اتفاق افتاده كه در محاورههاي اندكي درنگ كنيد و بعد پاس��خ بدهيد ت��ا در همين اولين گام
روزمره و بهطور ناخواسته در فضايي قرار ميگيريم كه بويي از مغلوب زمينههاي منفي فرهنگ عمومي نشويد
اميد و توكل و توجه به س��رمايهها و امكانات مادي و معنوي از

