پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
سال ششم ،شماره پیاپی  ،19شماره چهارم ،زمستان 1991
تاريخ دريافت 1991/9/93 :تاريخ پذيرش1991/9/11 :
صص 93-19

تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعیاقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب
مصطفی ظهیرینیا ،دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان ،ايران



یاسر رستگار ،استاديار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان ،ايران
هدایتاهلل نیکخواه ،استاديار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان ،ايران
سمیره بهرامی ،دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه هرمزگان ،ايران
چکیده
قاچاق فرآوردههای نفتی پديدهای است که مسائل متعددی را با خود به همراه دارد؛ بهطوریکه بیشک شناسايی اين پديده ،به شکل می دانی و
مواجهه واقعی و طبیعی با آن ،ابعاد و سويههای ناپیدای ديگری را آشکار میکند .ط ی چن د س ال گذش ته ،م ردم شهرس تان مین ا

در اس تان

هرمزگان پديده قاچاق سوخت را تجربه کردهاند؛ به همین دلیل ،هدف مقاله حاضر اين است که پیامدها و اليههای ناپیدای اين پديده را ب رای
ساکنان منطقه مدنظر ،ازنظر خود اين افراد شناسايی و واک اوی کن د .ب رای گ ردآوری دادهه ا از تکنی ک مص احبه نیم هس اختاريافته و ب رای
تجزيهوتحلیل اطالعات از نظريه زمینهای استفاده شده است .همچنین ،براساس روش نمونهگیری هدفمند و معیار اشباع نظری در اين منطقه ب ا
 11نفر از قاچاقچیان و افراد مطلع مصاحبه شده است .پس از تحلیل مصاحبهها اين مقولهها استخراج شدهان د :رون

کس

وک ار در منطق ه،

ناامنی ترافیکی ،تجملگرايی و رفاهطلبی ،شکاف درآمدی ،مخاطرات زيستمحیطی ،از بین رف تن اعتم اد س ازمانی ،ت عیف فرهن

ک ار و

تالش ،فساد مالی و کالهبرداری ،قانونگريزی و کاهش آسی های اجتماعی .اين اطالعات ،تصويری روشن از پیامدهای پديده قاچاق سوخت
ارائه میدهند.
واژههای کلیدی :قاچاق ،قاچاق سوخت ،پیامدهای اجتماعیاقتصادی ،شهرستان مینا  ،استان هرمزگان.
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اقتصادی خالصه نمیشود؛ بلکه طیف وسیعی از آرار مخ ر

مقدمه و بیان مسأله
ام روزه ،توس عه فن اوری و گس ترش ارتباط ات و مناس بات

سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را در ب ر م یگی رد

اقتصادی میان کشورها تحوالت چشمگیری را در آنه ا ايج اد

 .)10اين پديده ،از بُعد اجتماعی و فرهنگی به کمرن

کرده و در امر صادرات و واردات ،وج ود مرزه ا ب هص ورت

تعلقات ملی ،بر هم خوردن تعادل اجتماعی و کمارزش ش دن

معیاری برای اعمال سیاستهای اقتص ادی مت ثرر از حاکمی ت

ارزش های اخالقی می انجامد (س یفاهلل .)1 :1911 ،همچن ین ،از

دولتها به پیدايش و رشد پديدهای به نام قاچاق منج ر ش ده

بعد سیاسی هم ارتباطات ب ین کش ورها و ه م سیاس ته ای
داخل ی کش ور را ت

است.

عیف م یکن د

(عط ار:1991 ،

(2010: 12

ش دن

)Fehresti,

قاچاق ،به معنای وارد و خارج کردن کاال از کشور ،ب دون

بااين حال ،قاچاق بیش تر از آن ک ه ب ه اف راد قاچ اقچی ض رر

گمرک ی اس ت

را ب ه تولی دات داخل ی وارد م یکن د

مج وز و ب دون پرداخ ت حق وق و ع وار

( .)Fehresti, 2010: 12اين کلمه از واژه ترکی «قاچماق» مش ت

برساند ،بیشترين آسی

(.)Horvath et al., 2008: 85

شده و به معنی «ربوده» يا «برده» است و در لغتنام ه دهخ دا

در ادبیات مربوط به اين مسئله ،پديده قاچ اق ب ه ک االی

قاچاق ،امری است که واردکردن آن به کشور يا معامله کردنش

خاصی اختصاص ندارد .درحقیقت ،طیف کااليی قاچاق بسیار

از طرف دولت ممنوع است (لغتنامه دهخدا .)393 :1919 ،در علم

گسترده است و قاچاق انسان ،م واد مخ در ،نف ت ،گازوئی ل،

اقتصاد به صورت مشخص ،به ورود و خروج مخفیان ه ک اال از

اس لحه ،دارو و مش روبات الکل ی از مص ادي آن هس تند؛

.)Tamura,

بنابراين ،در هر جامعه انواع مختلفی از قاچاق وج ود دارد ک ه

دانشمندان علم اقتصاد ،از پديده قاچاق به شکل اقتصاد پنه ان

امروزه ،يکی از انواع پر اهمیت آن ،در برخی از نقاط کشور ما

نیز ياد کردهاند .بر طب قوانین سازمان جه انی گم ر ()wco

هم ديده میشود و آن ،قاچاق س وخت اس ت .پدي ده قاچ اق

انجام م یش ود:

سوخت بهدلیل موقعیت جغرافی ايی خ اص کش ور ،تقريب اً در

جابه جايی مخفیانه کاال در ط ول م رز ،ب رای ف رار از نظ ارت

تمام مرزهای آن وج ود دارد (خ رزاده و همک اران.)19 :1919 ،

گمرکی (نوری .)113 :1910 ،در وضعیت فعل ی تعري ف قاچ اق

در ايران ،قاچاق کاالهای سوختی در رتب ه نخس ت ق رار دارد

صرفاً قوانین ورودی و خروج ی و مرزه ای جغرافی ايی را در

(علیاکبری )1 :1999 ،بهطوریکه 93درص د از قاچ اق خروج ی

بر نمی گیرد؛ بلکه در داخ ل کش ور نی ز نگه داری ،توزي ع و

کشور مربوط به آن است .بیکاری و نداشتن شغل دائمی يک ی

حمل ک االی ب دون مج وز ق انونی ش امل قاچ اق محس و

از مهم ترين علل گرايش قاچاقچیان خرده پ ا ب ه اي ن موض وع

مرزه ای کش ور ،قاچ اق م یگوين د

(2010:9

قاچاق ،تخلفی گمرکی است که به اين ترتی

است (میرمحمدی .)19 :1910 ،انگیزه اصلی قاچاقچی ان ب زر

میشود (کهنهپوشی.)1319 :1991 ،

و

پدي ده قاچ اق مخ تص اي ران نیس ت و در بس یاری از

باندهای قاچاق ،سود ک الن اقتص ادی اس ت؛ ام ا قاچاقچی ان

کشورها حت ی در کش ورهای توس عهيافت ه ای چ ون آمريک ا،

خرده پا به دلی ل بیک اری ،فق ر و اجب ار ب ه اي ن وادی کش یده

انگلستان و ايتالیا و به ويژه در کشورهای درحالتوس عه رون د

میشوند .باندهای بزر

فزاينده و روبهرشدی دارد (شکیبايی و احمدی .)01 :1919 ،بیش تر

قاچاقچیان خرده پا کاری از پیش نمیبرند؛ بن ابراين ،ب ا ايج اد

پژوهشهای انجامشده در ايران ،ديدگاهی پوزيتیويستی دارن د

اش تغال پاي دار و ب هتب ع آن ،ک اهش فق ر و فش ار اقتص ادی

و برايناساس ،سويهها و اليههای منفی اين پدي ده را ارزي ابی

قاچاقچیان خرده پا از اين کار بازداشته میشوند و ب هط ورکلی

کردهاند .به طور مث ال ،برخ ی ب ر اي ن عقی دهان د ک ه قاچ اق

هزينه قاچ اق ب رای قاچاقچی ان اف زايش و می زان آن ک اهش

پديده ای پیچیده و چندوجهی است و آرار مخر

آن ،در بُع د

میيابد.

و قاچاقچیان کالن ،ب دون همک اری
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در استان هرمزگان و ب هوي ژه شهرس تان مین ا  ،قاچ اق

01

سئوال تحقیق

سوخت پديده ای فراگیر و بهنوعی جزيی از شیوهه ای ت ثمین

در بیشتر تحقیقات کمی انجامشده ،پديده قاچاق را ب ا نگ اهی

معیشت مردم شده است .در مناط ساحلی شهرس تان مین ا ،

بیرونی و تعیینشده ارزيابی کردهان د؛ درح الیک ه ب ه در و

به دلیل موقعیت خاص جغرافیايی و نزديکی به مراکز اقتصادی

تفسیر افراد درگیر و بومیان اي ن من اط از اي ن پدي ده ،کمت ر

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ،بیشترين می زان قاچ اق

توجه شده است .پژوهش حاض ر براس اس پ ارادايم تفس یری

س وخت وج ود دارد؛ چن انک ه براس اس آم ار و اطالع ات

است؛ بنابراين ،قصد دارد پیام دهای پدي ده م ذکور را ازنظ ر

فرماندهی دريابانی و انتظ امی اس تان ،در نیم ه نخس ت س ال

سوژه های منطقه مدنظر کشف و شناسايی کند .باتوجهب ه اي ن

 1999بیش از 11میلیون لیتر گازوئیل در آن کش ف ش ده ک ه

مطال  ،سئوال اساسی ما اين اس ت ک ه اف راد درگی ر در اي ن

بیشتر آنها روی دريا و کن ار س احل ب وده اس ت .آم ار نش ان

محدوده ،به صورت فعاالنی خالق ،پدي ده قاچ اق س وخت و

می دهد در  1ماه نخست سال  1999ماهانه 9میلیون و 09هزار

پیام دهای اجتم اعی اقتص ادی آن را چگون ه در و تفس یر

و  133لیتر سوخت در استان هرمزگان قاچاق میشود که اي ن

میکنند.

میزان ،بخش ی از کش فیات قاچ اق س وخت در آنج ا ب وده و
بخش چشمگیری از اين کش فیات نی ز مرب وط ب ه شهرس تان
مین ا

اس ت (خبرگ زاری جمه وری اس المی اي ران)1 :1999 ،

قاچاقچیان ،ب هوس یله ک ارت س وخت و حت ی ازطري

آزاد،

پیشینه تحقیق
مروری مختصر بر مطالعات قاچ اق در اي ران نش ان م یده د
دراينخصوص ،پژوهشهای متعددی انجام شده است.

سوخت را از جايگاهها خريداری میکنند و با مهارتی خ اص،

کالنتری ( )1991الگوهای ف ايی قاچ اق ارزاق عم ومی

آن را در سواحل و درياها  13برابر بیشتر از قیم ت حقیق یش،

را در استان بوشهر تحلیل کرده است .اين پژوهش ب هص ورت

به کشتیهای خارجی میفروشند (ازکیا و راهنما.)13 :1911 ،

می دانی انج ام ش ده و ش یوع و پراکن دگی اي ن پدي ده را در

ب رايناس اس ،در اس تان هرمزگ ان و ب هوي ژه شهرس تان

شهرستانهای استان بوشهر اندازهگیری کرده اس ت .همچن ین،

مینا  ،حجم زيادی از سوخت قاچاق میش ود و اي ن مس ئله

مطاب نتايج اين تحقی  ،قاچاق بیشتر در روزهای می انی هفت ه

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلف و همچنین ،چالشهای

و همچن ین ،در س اعته ای می انی روز انج ام ش ده اس ت.

مهمی را برای اس تان و کش ور ب ه دنب ال داش ته اس ت .ط ی

پ ژوهش کهن هپوش ی و عنابس تانی ( )1991نش ان م یده د

سال های اخیر ،رشد سريع قاچاق سوخت در استان هرمزگ ان

فاصلهداشتن از مرز ،بهشدت با قاچاق ک اال در ارتب اط اس ت؛

و بهويژه شهرستان مینا  ،نشان میدهد پیامدهای اي ن پدي ده

به طوری که در روستاهای چسبیده به مرز ،تعداد افراد مش غول

به اوض اع اقتص ادی و اجتم اعی وارد و ب ا زن دگی روزم ره

به قاچاق ،به 133درصد نیز میرسد و با فاصلهگرفتن از م رز،

بسیاری از مردم منطقه ،ادغام شده است .باتوجهبه اين مس ائل

میزان فعالیت افراد نیز بهطور معناداری کم میشود .اين نتیج ه

زيسته پژوهشگر درباره پیامدهای

میدانی در شهرستان مريوان ،اهمی ت نق ش جغرافی ا را تثيی د

قاچ اق س وخت ب ر اوض اع اجتم اعی و اقتص ادی اس تان،

میکند .طب پ ژوهش پیش گاهیف رد و همک اران ( )1999ب ا

انجامدادن چنین پژوهشی درباره آرار و پیامدهای اي ن مس ئله،

عن وان «بس ترهای ژئوپولیتی ک قاچ اق ک اال و ارز» مجموع ه

بسیار ضروری و حائز اهمیت است؛ بهطوریکه نت ايج آن ،در

عوامل ژئوپلیتیکی نامناس

مناط مرزی و همچنین ،بیرب اتی،

برنامهريزیهای اقتصادی و اجتم اعی بس یار مفی د و اررگ ذار

نبودن امنیت اقتصادی و ب یت وجهی ب ه رف ع بیک اری زمین ه

خواهد بود.

قاچاق کاالها را فراهم کرده است .کهنهپوشی و شايان ()1990

و همچنین ،براساس تجار
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آرار اقتصادی قاچاق کاال را در شهر مريوان بررس ی ک ردهان د.

در اين مقاله نیز با هم ین رويک رد ب ر اص الت انس ان و

نتیجه اين مطالعه نیز نشان می دهد قاچاق کاال بر میزان اشتغال

خالقیتها و فعالیت های او تثکید شده و به همین دلیل اس ت

و درآمد ساکنان شهر مريوان تثریر دارد.

ک ه انس ان در مقاب ل مح دوديته ای محیط ی و بیرون ی

قلی زاده و همکاران ( )1919در مطالعه ای با عنوان «عل ل
و پیامدهای قاچ اق ک اال در اي ران پ س از انق ال

سازوکارهای مناس

ب ا وض عیت خ ود را س امان م یده د.

اس المی»

باتوجه به اين مطال  ،س اکنان اي ن منطق ه نی ز ب اوجود هم ه

عواملی ازجمله تعرفه زياد کاالها ،بیکاری و خطرپ ذيری ک م

محدوديتها و تبعیضها درزمینه سرمايهگذاری برای اش تغال،

قاچاق را در شکلگیری اين پديده مؤرر دانستهان د .همچن ین،

امور معیشتی خود را به گونهای مطلو

سازمان میدهند.

محققان برخی از مه مت رين پیام دهای قاچ اق را اي ن م وارد

ازلحاظ جامعه شناسی کاربردی پديده قاچ اق ي ا ک نش

میدانند :رانتخواری ،تعادلنداشتن قیم ته ا ،از ب ین رف تن

قاچ اقچی فع الیتی اجتم اعی و انح راف از ق انون اس ت؛

بازار کار و ناکارآمد بودن نظام اطالعات اقتصادی کشور.

به اين ترتی  ،صاحبنظرانی مانند نیزبت و م رتن ،ريش ه اي ن

همین مرور کوتاه نشان میدهد بیشتر پژوهشها در وهله

انح راف را در ناهم اهنگی می ان فرهن

و جامع ه ي ا

نخس ت ،در ح وزه کم ی انج ام ش دهان د و در مرحل ه دوم،

به عبارت ديگر ،ناشی از ناهماهنگی میان اهداف پذيرفته ش ده

موضوع اصلی آنها قاچاق کاال بوده است؛ بنابراين ،از اين نظر،

و وسايل سازمانی می دانند .در جامعه بر رسیدن به آس ايش،

پژوهشگران به مسئله قاچ اق س وخت ،ب هص ورت پدي دهای

رفاه و تجمالت تثکید می شود؛ اما وسايل و راه های رس یدن

خاص کمتر توجه کردهاند.

به آن محدود است (به دلیل نب ود بس ترهای توس عه ،ض عف
ساختارهای صنعت و کشاورزی در منطق ه و .)...م ردم اي ن
منطقه نیز از راه بدعت (قاچاق) می خواهن د ب ه اي ن ه دف

چارچوب مفهومی
مفه ومی پ ژوهش مبتن ی ب ر پ ارادايم تفس یری و

برسند؛ اما در نظريه های جدي د جامع ه شناس ی اف راد مانن د

رويکرد برساخت گرايی است .هدف اصلی رويکرد برس اختی

کنشگرانی فعال و بازانديش قلم داد م ی ش وند ک ه خ ود و

و پارادايم تفسیری کشف و فهم شیوهه ايی اس ت ک ه اف راد،

(ق ادرزاده و همک اران،

چ ارچو

روابط پیرامون خود را بازنگری می کنند

(ايم ان:1911 ،

 .)111 :1990در اين گونه نظري ات تلفیق ی نابودکنن ده س تیز

 .)19ازنظر اين پارادايم ،ه ر محیط ی ب رای س ازندگان هم ان

عاملیت و ساختار ،متفکران معتقدند که اف راد ،عاملی ته ای

محیط معنادار است و قانون ع ام ح اکم ب ر مح یط اجتم اعی

بازانديش و تفسیرگر هستند که به محر های پیرامون خ ود

معنايی ندارد .از نگاه پارادايم تفسیری انسانها براساس سیستم

به صورت صرفاً واکنشی پاسخ نمی دهن د (ريت زر.)111 :1913 ،

معانی تقسیم شده بین خ ود ،روي دادها و تجربی اتی را تفس یر

در اي ن دي دگاه ه ا ف رد قاچ اقچی کنش گری اس ت ک ه ب ا

میکنند که نتیجه آنها موضعگیری اجتماعی است .در پ ارادايم

درنظرگرفتن وضعیت معیشتی خ ود و وض عیت اقتص ادی و

تفسیری انسان خال محیط خويش است و بهطور فعال ب ا آن

موقعی ت اکولوژي ک و ژئوپولیتی ک منطق ه ،ب ه گون های

مواجه میشود (ايمان 11 ،1911 ،و.)13

بازانديشانه عمل می کند و تا زمانی ک ه وض عیت س اختاری

به وسیله آنها خود را خل و آن را تجربه میکنند

به تعبی ر اووه فلی ک ،در اي ن رويک رد ش رکتکنن دگان
ازطري معانی منتس

به روي داده ا واقعی ته ا و اب ژهه ا را

فعاالنه خل میکنند (فلیک.)93 :1911 ،

منطقه عو

نشود ،اين نوع فعالیت ها و متعاقباً اي ن پدي ده

(قاچاق سوخت) بازتولی د خواه د ش د
.)119 :1990

(ق ادرزاده و همک اران،
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جدول  -1مشخصات زمینهای مشارکتکنندگان

روششناسی تحقیق
تحقی بر اساس روش نظريه زمینه ای 1انجام ش ده اس ت و

شغل

وضعیت تأهل

تحصیالت

سن

کد

اين نظريه ،مانند يک تکنیک تحلیل داده نیز به کار م ی رود

ملوان

متثهل

ديپلم

93

کد 1

که در اين ص ورت ،ه دف اص لی آن ديگ ر نظري ه س ازی

حسابدار

متثهل

ديپلم

01

کد 0

ملوان

مجرد

ديپلم

01

کد 9

حسابدار

مجرد

ديپلم

19

کد 3

در اي ن مطالع ه نی ز ب رای ارزي ابی می زان تکنی ک تحلی ل

راننده

متثهل

سیکل

33

کد 1

حسابدار

مجرد

سیکل

01

کد 1

اطالع ات ،از نظري ه زمین های اس تفاده ش ده اس ت و

ملوان

مجرد

ديپلم

19

کد 1

مشارکتکنندگان آن ،افرادی هستند ک ه در شهرس تان مین ا ،

ملوان

مجرد

لیسانس

01

کد 1

درزمین ه قاچ اق م واد س وختی فعالی ت م یکنن د .انتخ ا

مالک لنج

متثهل

سیکل

01

کد 9

مالک لنج

مجرد

ديپلم

00

کد 13

مالک لنج

متثهل

فوق ديپلم

90

کد 11

که ازلحاظ اطالعات مدنظر نمونههای غن ی بودن د و ب هط ور

حسابدار

مجرد

سوم دبیرستان

11

کد 10

نگهبان

مجرد

پیش دانشگاهی

11

کد 19

مشخص ،دراي نزمین ه آگ اهی داش تهان د .درنهاي ت ،پ س از

دالل سوخت

متثهل

بیسواد

09

کد 13

مصاحبه با  11نفر از اين افراد ،دادهه ا ازلح اظ نظ ری اش باع

راننده

متثهل

ديپلم

91

کد 11

جاشو

متثهل

فوق ديپلم

01

کد 11

نگهبان

متثهل

لیسانس

93

کد 11

نگهبان

مجرد

سوم راهنمايی

11

کد 11

نیس ت؛ ب لک ه راهبرده ای کدگ ذاری م تن اهمی ت دارن د
( .)Hollway & Jefferson, 2000: 93 and Burgess, 2006: 47

مشارکتکنندگان با روش نمونهگیری هدفمند و ب ا اس تفاده از
تکنیک گلوله برفی انجام شده است و افرادی برگزيده شدهاند

ش دهان د .ب رای گ ردآوری اطالع ات نی ز از مص احبهه ای
نیمهساختاريافته استفاده شده است.
نتایج تحقیق
براساس سازههای نظری مدنظر ،کنشگران قاچاق سوخت را
فعالیتی ويژه میدانند که در پاسخ به وضعیت محیطی خود آن
را انجام دادهاند .مجموعه اين کنشها کلیتی به نام پديده
قاچاق سوخت را به وجود آورده است که همانند امری
تاريخی و بسترمند ،محصول فعالیت و تعامالت گسترده و
متنوع کنشگران منطقه است .فعاالن ،بهصورت کنشگران
خالق و بازانديش ،در گستره زندگی روزمره مدام همه
فعالیتها و نیازهای خود را وارسی کردهاند و دوباره آنها را
مطاب

با نظام معنايی و ارزشهای موقعیتی خود سازمان

دادهاند .پس از تجزيهوتحلیل اطالعات ،اين م امین اصلی به
دست

آمده است.

Grounded Theory

1
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جدول  -2استخراج مفاهیم و مضامین اصلی
گزیدهای از نقل قولها

مفاهیم اولیه

در اي ن م دت ،چن د س وپر مارک ت ب زر  ،می وهفروش ی،
آجیلفروشیهای شیک و بوتیک ساخته شدن.

 رون حملونقل -افزايش سوپرمارکتهای بزر

رون کس وکار

 -افزايش مغازههای شیک

 يه بار از بس با سرعت میرفتم ،به ي ه دي وار خون ه خ وردم و آنديوار کالً خرا

مقوالت عمده

شد.

 لغزندهشدن جاده بهدلیل ريختن گازوئیل -برخورد با گالنهای پرتشده در جاده

ن اامنی ترافیک ی و

 -به دلیل سرعت ماشین های نیسان ،تصادفات زيادی اتفاق افتاده ک ه

 -سرعت بسیار زياد

سوانح

غیرقابل شمارشه.

 گٍل مالیدن روی پال خودروهای حمل سوخت -خريد لوازم خانگی از دبی

خانومم همه لوازم خونگی رو عو

ک رده و ب هج ای آنه ا وس ايل

جديد و لوکس خريده.

 -ساخت خانههای جديد با معماری مد روز

تجم لگراي ی و

 -خريد طال برای همسر

رفاهطلبی

 تعويض وسايل منزلوقتی نیروهای انتظامی اومدن و بیرحمان ه بهم ون حمل ه ک ردن ،از
همشون متنفر شدم .مگه ما چه گناهی کرديم که اونا فکر می کنن م ا
قاتل و آدمکش هستیم.

 -مقصردانستن پلیس در درگیری با قاچاقچیان

از بین رفتن اعتماد

 -برخورد شديد پلیس و نفرت پیداکردن از آنها

سازمانی

 -قاچاق را ح خود دانستن

وقتی میخوايم برای بارگیری بريم ،خیلی وقتا با پم

برق ی س یار،

گازوئیل رو به داخل لنج انتقال میديم و برای همین ،مقدار زي اديش
تو دريا میريزه.
همه سختیهای کار و بدبختیها واسه م ا خ ردهپاهاس ت؛ ام ا پ ول
اصلی تو جی

 -مقصردانستن دولت در محرومیتها

يه عده ديگه میره.

 -ريختن مواد سوختی به دريا هنگام برخورد با مثموران

مخ

 -شستوشوی قاي های آغشته به مواد سوختی در دريا

زيستمحیطی

 -سرريز شدن پول به جان

سران قاچاق

 -پول بیشتر برابر با سود بیشتر از قاچاق

اطرات

شکاف درآمدی

وقتی ديدم بقیه در مدت ک م ،پ ول خ وبی در می ارن و ک ارش ه م

 -ترجیحدادن کار کمزحمت با سود بیشتر

ت

چندان سختی نداره ،مغازه رو ول کردم.

 -دستکشیدن از کارهای کشاورزی

کار و تالش

يه دفعه يکی از اونا میخواست به بقیه خیان ت کن ه و به م پیش نهاد
کرد که شبانه طوری بار از تو بشکهها ببرم که کسی نفهمه؛ ولی م ن
قبول نکردم.
بیشتر بچههايی که قاچاق میبرن ،مثمورا رو م یشناس ن؛ ب را هم ین
شبايی بار میبرن که از قبل هماهن

کردن.

االن ديگه جوونای بیکار تو خیابونا پرسه نم یزن ن و ب رای مس ائل
بیخود دعوا و درگیری نمیشه.

عیف فرهن

اد م

 -خیانتهای مالی

فس

 -شراکتهای تقلبی

کالهبرداری

الی و

 رانندگی بدون گواهینامه -رعايتنکردن قوانین دريايی

قانونگريزی

 رشوهگرفتن مثموران کاهش نزاع جمعی در خیابانها کاهش سرقت -کاهش بیکاری

کاهش آسی ه ای
اجتماعی
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رونق کسبوکار

رون هم درباره افراد شاغل در عرص ه قاچ اق و ه م درب اره

باتوجهبه مقوله مذکور ،يکی از پیامدهای مثبت ش روع قاچ اق

ساير افراد صدق میکند.

سوخت در شهرستان مینا  ،رون گرفتن کس وکار و ايج اد
مش اغل جدي د در کن ار آن اس ت .بن ا ب ر ا ه ارات

ناامنی ترافیکی و سوانح

مصاحبه شوندگان و همچنین ،مشاهدات انجامش ده در منطق ه

خودروهای حامل سوخت ،برای ره ايی از چن

مدنظر ،در اين ناحیه قبل از شکلگی ری اي ن پدي ده ،مش اغل

هنگام مواجهه با نیروهای امنیتی و انتظامی گ النه ای ح اوی

موجود چندان رونقی نداشتهاند و می زان ت وان خري دوفروش

سوخت را پرتا

ش دن عرص ه ،مش که ای

مردم خیلی کم به نظ ر م یرس یده و عل ت اي ن ام ر ،کمب ود

پالستیکی مواد سوختی را پاره میکنند و م واد س وختی را در

نق دينگی و وض عیت دش وار اقتص ادی ب وده اس ت .بع د از

جادهها میريزند که اين امر ،سطح معابر را لغزنده میکند و به

شکلگیری و گسترش پديده قاچاق سوخت ،نق دينگی م ردم

تصادفات مختلف منجر میشود .قاچاقچیان بیبندوبار و بدون

نیز افزايش يافته است و به همین میزان ،نیازه ای جدي دی در

رعاي ت ق وانین و مق ررات رانن دگی م یکنن د و ب هدلی ل

آنها پديدار شده و همین عامل باعث شده است اين مسائل ب ه

عبورومرور فراوان آنها بیشتر معابر و ج ادهه ای منطق ه ب رای

وجود بیايند :مغازه های گوناگونی ب ا اجن اس مختل ف ايج اد

ساکنان آن ،به مسیری ناامن و وحشتنا و داالن ب القوه م ر

شوند ،فعالیتهای اقتص ادی رون

بگیرن د و رف توآم د ب ه

يا در زمان تن

ق انون ،در

تبديل شده است .تردد خودروهای وانت ،بدون پال

و بدون

بازارها بیشتر شود .وقتی اجزای مختلف جامعه ،بهطور مستقیم

رعايتکردن قوانین ،حوادث و تصادفات جادهای را به وج ود

باهم ارتباط داشته باشند ،شکوفايی اقتصادی ي ک بخ ش ،ب ه

آورده است و رانندههای خودروهای حامل سوخت قاچاق ،ب ا

رون گرفتن بقیه ابعاد منجر میشود .مص طفی  09س ال دارد و

پوشاندن پال

خ ودرو (گ لزدن و ک ارتنکش یدن) و ب دون

دالل سوخت است .او میگويد:

مدار قانونی بهطور عجیبی رانندگی و در ي ک روز ،دو ال ی

«االن که بیشتر مردم منطقه به اندازه نیاز خود پول دارن،
هر چیز دلخ واه خودش ون رو م یخ رن و ب رای رف ع
نیازهای اونا تو اين مدت چند تا سوپر مارک ت ب زر ،
میوهفروشی ،آجیلفروشیهای ش یک و بوتی ک س اخته

سه سرويس سوخت را جابهجا میکنند .يک ی از ده ه ا پیام د
ناگوار اجتماعی اين مسئله ،مر

ده ها ت ن از اقش ار مختل ف

اين شهرستان در جادهها ب ه دلی ل حادر ه آفرين ی خودروه ای

شدن و چند تا جوون هم از بیکاری در اومدن و تو اين

حامل قاچاق سوخت اس ت .مس عود  91س ال دارد و رانن ده

مغازههای مختلف سود میکنن».

وان ت نیس ان حم ل م واد س وختی اس ت .او در اي ن زمین ه

ک ا م  93س ال س ن دارد و نگهب ان مخ ازن نگه داری
گازوئیل در لنج است .او میگويد:

میگويد:
«موقعی که ما میخ وايم س وخت قاچ اق رو جاب هج ا

«قبالً که درآمدم به میزان رف ع نیازه ای ض روری ب ود،

کنیم ،معموالً حدود  93ت ا ماش ین نیس ان ،ب ه ص ورت

موقع عید و ايام خاص خانمم میرفت بازار و يه لباسی

گله ای باهم حرکت میکن یم و ب رای اينک ه زودت ر ب ه

میخريد؛ اما حاال خیل ی زودب هزود م ی ره و چیزه ای

مقصد برسیم و پلیس تو راه ما رو نبینه ،با سرعت تم ام

جديد میخره و تالفی اون همه مدت رو در میاره».

تو جادهها حرکت میکنیم .مردم با ديدن ما میترس ن و

بنابراين ،به ب اور مص احبهش وندگان ،يک ی از پیام دهای
مثبت ش کل گ رفتن قاچ اق ،رون

کس

وک ار و ش کوفايی

اقتصادی در بخش های مختلف شهرستان مینا

اس ت و اي ن

راه را واسمون باز میکنند».

عبداهلل ،يکی از مشارکت کنندگان ديگر33 ،ساله و راننده
وانت نیسان حامل سوخت قاچاق است .او چنین میگويد:
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«خیلی از دوستام که باهم کار م یکن یم ،ب دون گ واهی

براين اساس ،به باور مصاحبهشوندگان ،يکی از پیام دهای

(گواهینامه) هستن و هر کی زرن ت ر باش ه و محمول ه

اصلی پديده قاچاق مواد س وختی در اي ن منطق ه ،تص ادفات

رو زودتر به مقصد برسونه ،سود بیشتری گی رش می اد.
يه بار از بس با سرعت میرفتم ،به يه دي وار خون ه زدم
و ديوار کالً خرا

شد».

جادهای ،سوانح ،م ر ومیره ا و آت شس وزیه ا هس تند ک ه
متثسفانه بیشتر جوانان را قربانی میکنند.

محمد 01ساله مالکِ لنج است .او میگويد:
« يکی از دوستام يه بار تو راه برای سرعت زيادش با يه

تجملگرایی و رفاهطلبی

ماش ین پ نر نف ر از معلم ان ابت دايی تص ادف ک رد و

قاچاق برای عدهای از افراد ،بهويژه افراد اصلی درگیر در اي ن

همشون کشته ش دن .اي ن فق ط ي ه م ورده .تص ادفات
زيادی برای سرعت ماشینهای نیسان اتف اق افت اده ک ه
نمیشه شمردشون».

سجاد 01ساله حسابدار است .او نیز در اين زمین ه چن ین
میگويد:

فعالی ت ،س ود سرش اری دارد و اي ن دس ته از اف راد نی ز ب ه
شیوههای مختلف ،سعی میکنند از اين درآمدها استفاده کنن د.
ب ه گفت ه بیش تر مص احبهش وندگان ،يک ی از اي ن روشه ا
رویآوردن ب ه مص رف کااله ای ل وکس و تجمل ی ي ا

«همسايمون که متثهل بود و دو تا بچه ه م داش ت ،ب ه

بهعبارتديگر رفاهطلبی است؛ چنانکه طب ا هارات اين افراد

امید اينکه تو اين راه رروتی گیرش بیاد ،جاشو 1لنج شد

و همچنین ،مشاهدات انجامشده ،اين اشخاص به اي ن مس ائل

و چند سرويس کار کرد؛ اما از شانس بدش ل نج آت ش

گرايش پیدا میکنند :بهدلیل داشتن توانايی مالی خانهه ايی ب ه

گرفت و اون نجات پیدا نکرد و زنده س وخت .بیچ اره
خانوادش بیسرپرست شدن و هیر حامیای ندارن».

میالد 11ساله نگهبان گازوئیلهای قاچاق در لنج است .او
هم دراينخصوص میگويد:
«تو همین سه سال که قاچاق سوخت به وج ود اوم ده،
خیلی از مردم کشته يا زخمی ش دن .پارس ال ي ه پس ر

سبک جديد میسازند ،به تجملگراي ی روی م یآوردن د و از
لوازم خانگی لوکس ،ماش ینه ای گ رانقیم ت و لب اسه ای
مار دار استفاده میکنند.
محمد 01ساله مالکِ لنج و يک ی از اع ای اص لی ي ک
گروه قاچاق مواد سوختی است .او میگويد:

ب ود و

«واسه ساختن خونه جديدم کلی هزينه کردم و چن د ت ا

همهجا هم تاريک ،ب ا ي ه ق اي ديگ ه برخ ورد ک رد و

معم ار از شهرس تان آوردم ت ا خون ه قش نگی بش ه و

سرش زير موت ور ق اي رف ت و از ب دنش ج دا ش د.

هیر کسی مث ل اون رو ت و اي ن اط راف نداش ته باش ه.

بیچ اره خیل ی وحش تنا م رد .ي ه خ انم ديگ ه ک ه

ماشین هم چند وقت پیش از دبی ب رام آوردن ک ه 333

میخواست از جاده رد بشه ،يه نیس ان حام ل س وخت

میلیون قیمت داره .ديگه خري د ل وازم خ ونگی رو ه م

قاچاق بهش زد و درجا کشته شد و م وارد زي ادی ک ه

میخوام از دبی انجام بدم».

11ساله برای بارگیری تو قاي بود و چون ش

شمرده نمیشن».

هر فرد تیزبینی با توقف چند لحظهای در کنار جادهه ای

يکی ديگر از مشارکتکنندگان ،مصطفی 90ساله و مال کِ
لنج است .او نیز در اين زمینه چنین میگويد:

اصلی يا فرعی تردد وانتهای نیسان بدون پال و با س رعت

«خانومم همه لوازم خونگی رو عو

زيادی را میبیند ک ه در آنه ا مخ زنه ای س وخت جاس ازی

وسايل جديد و لوکس خريده ت ا ت و فامی ل ک م نی اره.

شدهاند .اين محمولههای قاچاق ،بیشتر از شهرستانهای ديگ ر
وارد میشوند و به اين ص ورت ،اي ن خودروه ا ب ه تهدي دی
برای جان مردم ،عابران پیاده و ديگر رانندگان تبديل شدهاند.
 1کسی که بهصورت خدمه در کشتی يا لنج کار میکند.

کرده و ب هج اش

خودمم ديگه االن که پولدار شدم ،از اُدکلن و لباسهای
مار دار استفاده میکنم».

مطاب عقیده مصاحبهشوندگان ،به دنب ال قاچ اق ،ممک ن
است قدرت اقتصادی بالفاصله افزايش پیدا کند و اين مس ئله،
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به افزايش تجملگرايی میانجامد که اين موض وع ،در زن دگی

مخاطرات زیستمحیطی

برخی از قاچاقچیان به اشکال گوناگونی ديده میشود.

قاچاق مواد س وختی و جاب هج ايی غیراص ولی آنه ا ازطري
شناورهای غیرمجاز ،ب ه نش ت م واد س وختی در دري ا منج ر

از بین رفتن اعتماد سازمانی

میشود .قاچاقچیان در م واردی ک ه ب ا نیروه ای انتظ امی ي ا

براساس دي دگاه مص احبهش وندگان ،م ردم شهرس تان مین ا

درياب انی مواج ه ش وند ،قب ل از دس تگیری ،ب رای اينک ه از

پديده قاچاق سوخت را امری ع ادی م یپندارن د و در زم ان

تخلفات و میزان جريمه خود کم کنند ي ا ب ه دالي ل ديگ ری،

درآمد م یدانن د و

ازجمله حفظ تعادل کشتی و فرار از مجازات های بعدی م واد

اين کار برايشان به صورت فعالیتی اقتصادی و مقب ول اس ت و

نفتی مانند گازوئی ل را ب ه کم ک پم

ه ای ق وی ب ه دري ا

آن را جرم يا تخلف تلقی نمیکنند .درحقیقت ،آنه ا ب هن وعی

میريزند که اين امر ،مخاطرات زيستمحیطی بسیاری ازجمله

درآمد حاصل از فعالیت قاچاق مواد سوختی را ح خودش ان

اتالف گونههای مختلف ماهی ان و گیاه ان دري ايی را در پ ی

میکنند؛ بنابراين ،زمانی ک ه

دارد .همچنین ،استفاده از آبزيان آل وده ب ه مش تقات نفت ی در

دولت و نیروهای انتظامی با آنها مقابله م یکنن د و درص دد از

انسان به بروز برخی بیماریها منجر میشود .آلودگی آ ه ای

بین بردن اين پديده هستند ،مردم اي ن حرک ت آنه ا را ن وعی

ساحلی و دريا در مج امع عم ومی و گردش گری نگران ی ب ه

بیعدالتی و لم در ح خود می دانن د و درنتیج ه ،احس اس

وجود میآورد و اس تفاده از آ ه ای پ اکیزه ،ب رای پ رورش

بدبینی نسبت به نهاده ای دولت ی و انتظ امی در آنه ا تقوي ت

آبزيان ،شستوشو و فعالیتهايی مانن د ق اي س واری ،ش نا و

میشود و آنها را دشمنی میدانند که میخواهد آنه ا را از ب ین

غواصی ،بهطور اجتنا ناپذيری ض رورت دارد .ب ديهی اس ت

ببرد .دراينرابطه ،علی 93ساله و ملوان ،چنین میگويد:

منافع حاصل از قاچ اق م واد نفت ی م انع از آن م یش ود ک ه

«وقتی نیروهای انتظ امی اوم دن و ب یرحمان ه بهم ون

قاچاقچیان به مسائل زيستمحیطی توجه کنند .اصغر  01س ال

حمله میکردن ،از همش ون متنف ر ش دم .مگ ه م ا چ ه

دارد و ملوان است .او در اين زمینه میگويد:

بحران و بیکاری آن را فرصتی برای کس

میدانند که آن را با زحمت کس

گناهی کرديم که اونا فکر میک نن م ا قات ل و آدمک ش
هستیم .ما به کسی آس ی

ن زديم ک ه اون ا اي نج وری

برخورد میکنن و هدفمون اينه که زن و بچهه امون ي ه
لقمه نون بخورن .با زحمت يه ماشین نیسان خريدم ک ه
تو يکی از درگیریها سربازا بردنش؛ برای همین همیشه
نفرينشون میکنم».

مشارکتکننده ديگر ،عبداهلل 33ساله و مالکِ لنج است .او
در اين زمینه میگويد:
«مگه دولت خ ودش ب ه کش ورهای خ ارجی س وخت
نمیفروشه؟ چرا کسی به اونا حرفی نمیزن ه ....پ واليی
که با فروش سوخت در میاريم ح خودمونه و ب ه ه ر
کی بخوايم اون رو میفروش یم .چ را م ثمورا جوان ا رو
بی گناه میکشن؟ ت و هم ین اط راف چن د ت ا خ انواده
بیسرپرست شدن .آخه چرا کسی به حرف ای م ا توج ه
نمیکنه؟»

«وقتی میخوايم بارگیری کنیم ،کسی به آلودهشدن دري ا
اهمیتی نمیده؛ چون می خ وايم زودت ر ک ارمون انج ام
بشه .خیلی وقتا ب ا پم

برق ی س یار ،گازوئی ل رو ب ه

داخل لنج انتقال می ديم که با اين کار ،مق دار زي ادی از
اون تو دريا میريزه .بع ی وقتا که میريم دريا خیل ی از
ماهی رو میبینم که بیجون رو س احل افت ادن .ص ید و
صیادی خیلی کم شده و کسی از اينجا ماهی نمیگیره».

محم د 19س اله مل وان اس ت .او نی ز دراي نخص وص
میگويد:
«يه بار که نیروهای دريابانی تعقیبم ون ک ردن ،از ت رس
جريمهشدن ،سريع همه گازوئیلهای تو لنج رو ريخت یم
تو دريا تا آرار جرم از بین بره؛ چون اينجوری لنج ه م
سبکتر میشه و از دست مثمورا فرار میکنیم».

امید  01ساله نیز ملوان است .او هم در اي ن ب اره چن ین
میگويد:

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،19شماره چهارم ،زمستان 1991
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«اين چند مدت که قاچاق سوخت شروع ش ده ،س احل

عده ،واسه خودش کسی شده؛ به طوریک ه اگ ه ج ايی

بیشازحد آلوده و کثیفه و جنگلهای حرا هم برای اي ن

منو ببینه ،بهزور يه سالمی میکنه».

بیاحتیاطیها آسی ديده .يه بار که میرفتم اونج ا چن د
تا مرغ دريايی و يه ال پشت رو ساحل مرده ب ودن .ب ا
اين وضع ديگه کسی ج رتت ن داره واس ه تف ريح بی اد
ساحل».

تالش جسمی و فکری بايد درآمد مناسبی وجود داشته باش د و

قاچاق سوخت بهدلیل سودآور بودن ،درآمدهای هنگفتی را ب ه
دالالن مواد سوختی سرازير کرده است .به عبارتی بخش

کوچکی از جامعه در مدتی بسیار محدود ،درآمدهای کالنی را
کس

می کنند و در مقابل ،عده بیشتری از افراد از اين گردش

مالی بهرهای نمیبرند .درآمدهای هنگفت قاچاقچیان ،بهتدريج
به فقیرترشدن ساير اقشار جامعه منجر خواه د ش د «زي را ب ا
افزايش تقاضای کاذ

و فشارهای تورمی میزان رفاه اجتماعی

کم میشود و طبقات فقیر در تنگناهای بیشتری قرار میگیرن د
و فاصله آنها با طبقات غنی بیشتر

میشود» (ازکیا و راهنما:1911 ،

 .)33در جامعه مدنظر ،دست اندرکاران قاچاق مواد سوختی ب ا
کس

مشاغلی نظیر قاچاق سوخت ،ب هخ ودیخ ود در جامع ه ض د
ارزش محسو میشوند؛ زيرا در ديدگاه عم ومی در براب ر ه ر

شکاف درآمدی
جی

تضعیف فرهنگ کار و تالش

درآمدهای هنگفت ،ازلحاظ درآمد در مقابل بیشتر اف راد

جامعه قرار گرفته اند و در اين وض عیت طبق های رروتمن د در

چنانچه گروهی در زمان اند  ،درآمدی غیرمتع ارف و ب یش از
حد معمول داشته باشند ،با واکنش اجتماعی روبهرو م یش وند.
ازلحاظ فرهنگی وجود چنین مشاغلی ت الش و کوش ش ب رای
دستیابی به زندگی ارجمند و مرفه را با رکود و ناامیدی روب هرو
میکند؛ زيرا در چنین وضعیتی در فرهن

عمومی جامعه ،ط رز

تفکری غلبه خواهد يافت که سودآوری از هر طري

ممک ن را

ترويج میکند .در چنین اوضاعی انجام کار مفید و خ دمتگزاری
به جامعه و عموم مردم ،ارزشمند نخواه د ب ود و انگی زه ک افی
برای انجام کار مفید و صحیح ايجاد نخواه د ش

د (س یف:1911 ،

 .)131مسعود 91ساله راننده وانت نیسان حامل گازوئی ل اس ت.
او دراينرابطه چنین میگويد:
«قبل از اينکه در ک ار قاچ اق فع الیتی داش ته باش م ،ب ا
حقوق کم کارگر يه مغازه بودم؛ اما وقتی دي دم بقی ه در

برابر طبقهای فقیر ش کل گرفت ه اس ت .اي ن فاص له درآم دی

مدت کم ،پول خ وبی در می ارن و ک ارش ه م چن دان

نارض ايتی بس یاری از اقش ار جامع ه را در پ ی دارد .مس عود

سختی نداره ،مغازه رو ول کردم و االن راننده نیس انم و

11ساله برای يکی از باندهای قاچاق سوخت ،کار حس ابداری

برام بیشتر نفع داره».

يکی از مشارکتکنندگان ديگر ،محمد 19ساله و حسابدار

را انجام میدهد .او میگويد:
«االن که يه عده از قاچاقچیان فوقالعاده رروتمند ش دن،

است .او میگويد:

ش ده .اون ا ب ا ماش ینه ای

«اول که کار قاچاق تو منطقه شروع شد ،تع داد کس انی

لوکسشون ،کلی کالس میزارن و به بقی ه ب ه ي ه چش م

که سوخت قاچاق میکردن خیلی ک م ب ود؛ ام ا بع د از

ديگه نگاه میکنن .بع یا رفیت پولدارشدن رو ن دارن

اينکه م ردم دي دن قاچ اقچیه ا پیش رفت دارن ،حت ی

رفتارش ون خیل ی ع و

اونايی که کار خو

و ديگه به اطرافیان فقیرشون ،محل نمیدن».

محس ن 11س اله نگهب ان گازوئی له ا در ل نج اس ت .او

داشتن ،به امید سود بیشتر کارشون

رو ول کردن و کار قاچاق رو شروع کردن».

میگويد:
«هم ه س ختیه ای ک ار و ب دبختیه ا واس ه م ا
خرده پاهاست؛ اما پول اصلی می ره ت و جی

فساد مالی و کالهبرداری

ي ه ع ده

مط اب س خنان مص احبهش وندگان و همچن ین ،مش اهدات

ديگه .يکی از اق وام ن زديکم قب ل از اي ن ک ار هیچ ی

انجامشده ،ازجمله پیامدهای ديگ ر قاچ اق س وخت ،اف زايش

نداشت؛ اما حاال با پول قاچاق و کالهگذاش تن س ر ي ه

تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعیاقتصادی پديده قاچاق سوخت در شهرستان مینا
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فساد مالی و کالهب رداری اس ت .بیش تر قاچاقچی ان در ابت دا

و تخلفات خود را توجیه م یکن د .درحقیق ت ،قاچ اق مانن د

سرمايه کافی و الزم را برای قاچاقک ردن س وخت نداش تند و

قانونگريزی و قانونش کنی اس ت و خ ود نی ز ب ه رواج اي ن

به صورت مشارکتی آن را تهیه میکردند؛ اما به دلی ل اينک ه در

پديده در جامعه منجر میش ود .همچن ین ،هم ین نابهنج اری

کار قاچاق ،قاعده و قانونی وجود ندارد ،هرکس به فکر ب ردن

مقدمه و زمینه الزم را برای انجام نابهنجاری اجتماعی ديگ ری

سهم بیشتر است و با هر ترفندی سعی میکند سهم خود را از

مانند سرقت ،قانونشکنی ،شکستن حرمتها و جرائمی از اين

درآمد قاچاق افزايش دهد .دستهای از افراد سعی م یکنن د ب ه

دس ت ف راهم م یکن د (س یف .)139 :1911 ،بیش تر رانن دگانی

شیوهها و ترفندهای گوناگون سر بقیه ک اله بگذارن د و چ ون

حمل کنن ده س وخت قاچ اق ،ق وانین راهنم ايی ورانن دگی را

بیشتر افرادی که شراکتی کار میکنند ،از يک خانواده ي ا اق وام

رعايت نمیکنند و اينگونه رفتاره ا ب ه م رور زم ان برايش ان

و بس تگان نزدي ک هس تند ،ب ا اي ن گون ه اق دامات ،زمین ه

نهادينه میشود .حسین 01ساله کارهای حسابداری يک گ روه

اختالفات خانوادگی و فامیلی گسترش میيابد .مجتبی 00ساله

از قاچاقچیان را انجام میدهد .او میگويد:

مالک لنج حامل سوخت است و بهصورت مشارکتی قاچاق را

«خیلی از قاچاقچیها بدون داش تن گواهینام ه رانن دگی

شروع کرده است .او میگويد:

تو جادهه ای اص لی ش هر ب ا س رعت زي ادی حرک ت

«موقعی که کار قاچاق سوخت شروع شد ،هر کی پ ول
داشت يه لنج میخريد و حسابی سود میک رد .ي ه روز
تو جمع پسرای فامیل قرار ش د هرک دوم پ ول رو ه م
بزاريم و لنج بخريم .پنج نفر شريک شديم و حس ا
کتا

و

م یکنن د و ق وانین راهنم ايیورانن دگی براش ون ه یر
اهمیتی نداره؛ چون میخوان زودتر به مقصد برسن».

شرکتکننده ديگر مصطفی 09ساله و دالل سوخت است.
او میگويد:

افتاد دس ت پس ر خ الم .بع د از چن د س رويس،

«يکی از اقوام ما که کش اورزی داره ،چن د وق ت پ یش

سرمون کاله گذاشت و بهمون خیانت کرد .بعد ج وری

تمام س همیه گ ازوئیلی رو ک ه به ش داده ب ودن ،ازش

شد که دعوای سختی ت و فامی ل ش د و ت ا ح اال ازش

دزديدن .اين روزا مردم ديگه گازوئیل دزد شدن و چون

متنفرم».

کسی نیست رسیدگی کنه که ک ی دزده گازوئیل ه ،پ ول

عبداهلل33ساله راننده وانت نیسان است .او در اي ن زمین ه

ب دی مش کل حل ه .بع

یا ه م خودش ون گازوئی ل

کشاورزی را میفروشند ،براشون بهتره».

چنین میگويد:
«يه جايی کار میکردم که چند تا شريک بودن و من ب ا
ماشین براش ون ب ار م یب ردم .ي ه دفع ه يک ی از اون ا
میخواست به بقیه خیانت کنه و بهم پیش نهاد ک رد ک ه
شبانه برم از تو بشکهها بار ببرم که کسی نفهمه؛ اما م ن
قبول نکردم .از اين کالهبرداریها خیلی زياد ش ده ،ب ه
قول معروف دزد از شاهدزد میدزده».

قبل از اينک ه قاچ اق در شهرس تان مین ا

رون

پی دا کن د،

تعدادی از جوانان و افراد بیکار در هر گوشهای از خیابان ،دور
ه م جم ع م یش دند و ت ا پاس ی از ش

را بی رون س پری

میکردند .براساس مشاهدات انجامشده و همچنین ،حرفهای
مصاحبه شوندگان ،در گذشتهای نه چندان دور ،در بیشتر مواقع

قانونگریزی
قاچاق سوخت يکی از برجستهترين تخلفات بشر و ب هش دت
از چگونگی وضع و اجرای قوانین در جامعه متثرر است .قطعاً
بیشتر مردم تمايلی به ارتکا

کاهش آسیبهای اجتماعی (نزاع ،چاقوکشی ،سرقت و)...

تخلف ندارند؛ اما در امر قاچاق،

قاچاقچی قوانین مربوط به مبادالت تجاری را ناعادالنه میداند

شاهد درگیریهای خیابانی و چاقوکشیهايی بوديم ک ه بع اً
حتی به مر
برای کس

هم ختم میشد يا افراد معتاد و ...که هیر راه ی
درآمد نداشتند ،در بع ی از نقاط دزدی میکردند.

با شروع کار قاچاق ،بیشتر اي ن اف راد در دس تهه ای مختل ف
قاچاق جذ

شدند و در گوشهای به فعالیت سرگرم ش دند و
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ديگر مجالی برای نزاعه ا و درگی ریه ا نمان ده اس ت .طب

جدول  -3دستهبندی پیامدهای قاچاق سوخت

ا هارات شرکت کنندگان و همچنین ،افراد آگاه محلی دزدیها

ناامنی ترافیکی و افزايش سوانح

و درگیری ها نسبت به گذشته خیلی کمتر شده اس ت و کمت ر
کسی در گوشهای از خیابان دي ده م یش ود ک ه بیک ار باش د.

از بین رفتن اعتماد سازمانی
پیامدهای اجتماعیفرهنگی

قانونگريزی

عباس 93ساله يک ی از مص احبهش وندگان و نگهب ان مخ ازن

ت عیف فرهن

گازوئیل در لنج است .او چنین میگويد:

کاهش آسی های اجتماعی

کار و تالش

«خدا رو شکر االن تو شهرمون دزدی خیل ی نس بت ب ه
قبل کمتر شده؛ چون همه ديگ ه ک ار دارن و ب هان دازه
کافی بهش ون پ ول م یرس ه و نی ازی ب ه دزدیک ردن
ندارن».

رون کس وکار در منطقه
پیامدهای اقتصادی

عل ی93س اله و مل وان ل نج اس ت .او نی ز دراي نرابط ه

رفاهطلبی و تجملگرايی
شکاف درآمدی

میگويد:
«االن ديگه جوونا بیکار ت و خیابون ا پرس ه نم یزن ن و

فساد مالی و کالهبرداری

پیامدهای زيستمحیطی

برای مسائل بیخودی دعوا و درگیری نم یش ه؛ چ ون

آلودگی سواحل
مخاطرات زيستمحیطی

همه رفتن پی يه لقمه نون و عرصه براشون مهی ا ش ده.
شهر خیلی آروم شده».

بنابراين ،ازجمله پیامدهای رانويه و پنه ان پدي ده قاچ اق
سوخت در اين ناحیه ،کاهش برخی از آسی های اجتم اعی و
بهويژه کاهش درگی ریه ای خیاب انی و س رقت اس ت .طب
حرفهای مصاحبهشوندگان ،کاهش آسی های اجتم اعی نی ز
به نوبه خود ،به افزايش آرامش عمومی و رضايت مردم منج ر
میشود.

طب نتايج پژوهش ،قاچاق سوخت در شهرستان مین ا ،
در ابع اد مختل ف فرهنگ ی ،اقتص ادی ،اجتم اعی و زيس تی
پیامدهای مثبت و منفی زيادی داشته است .ازلح اظ اقتص ادی
تثمین و ارتقاء معیشت افراد قاچاقچی و همچن ین ،ش کوفايی
اقتصادی منطقه و ساير بخشهای اقتصادی را در پی داش ته و
چرخه اقتصاد را در اين منطقه فعال کرده اس ت .ازنظ ر اف راد
فعال ،اين مسئله پیامد مثبتی تلقی م یش ود و ب هدلی ل بهب ود
اوضاع اقتصادی به افزايش قدرت خريد ،افزايش امی دواری و

نتیجه

ايجاد حس رض ايتمندی منج ر م ی ش ود .اي ن يافت ه ،نتیج ه

مقولههای شرحدادهشده ،پیامدهايی هستند که شرکتکنن دگان

پژوهش انجامشده در شهر مريوان را تثيی د م یکن د ،زي را در

در اين مطالعه ،آنه ا را در و تفس یر و ب ر ابع اد مختلفش ان

آنجا نیز پديده قاچاق برای ساکنان روستاهای م رزی مري وان،

تثکید کرده اند؛ بنابراين ،با توجهبه اطالع ات ب هدس تآم ده از

ارتقاء وضعیت معیشتی و کاهش بیکاری را در پی داشته است

مصاحبه های انج امش ده درزمین ه قاچ اق س وخت ،براس اس

(کهنهپوشی و شايان.)19 :1990 ،

ديدگاه فعاالن و همچن ین ،واقعی ت موج ود در جامع ه ،اي ن

ازلحاظ بُعد اجتماعی پیامد اين موض وع ،رش د و ش یوع

پدي ده پیام دهای مختلف ی دارد ک ه در دس تهه ای مختل ف

روحیه تجملگرايی در برخی از افراد سرکرده فعال در قاچ اق

تقسیمبندی م یش وند .اي ن دس تهه ا در ج دول ( )9نوش ته

سوخت است.

شدهاند.

محققان ديگری نیز ب هط ور خ اص ب ه الگ وی مص رف
تجملگرايانهای اشاره کردهاند که در می ان ش هرهای م رزی و

تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعیاقتصادی پديده قاچاق سوخت در شهرستان مینا

بهويژه ،در استان هرمزگان درحالگسترش است .آنها ت
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به نظر میرسد تصور و در پدي ده قاچ اق س وخت در

يک

شبه پول دار ش دن را خصیص های در می ان بومی ان آن منطق ه

شکل رسمی و از منظ ری بیرون ی و عین ی ب ا تفس یر و در

میدانند (کريمیپور و محمدی .)013 :1919 ،ب ديهی اس ت هرچ ه

سوژه های مدنظر و افراد درگیر ب ا آن ،ک امالً متف اوت و گ اه

تمايل به سبک زندگی مصرفگرايانه تشديد شود ،افراد هم به

متناقض است؛ به طوری که ازنظر آنان ،قاچاق سوخت در کنار
و پیامدهای منفی برای بومیان آن منطقه ،آرار مثب ت و

مشاغل کوچک و کمدرآم د ق انع نم یش وند و ب رای کس

عوار

درآمد بیشتر به دنبال سازوکارهای ديگری خواهند رفت.

مفیدی نیز به همراه داشته است! درحقیق ت ،پ ژوهش حاض ر

همچنین ،تحلیل اطالعات میدانی اي ن پ ژوهش ،اص الت

بار ديگر بر پیچیدگی و چندوجهی ب ودن چن ین پدي دهه ايی

م ادی را در زن دگی

تثکید کرده است و اين نکته را گوشزد میکند ک ه مواجه ه ب ا

روزمره بومیان اين منطقه نشان میدهد و طبقه متوسط ش هری

چن ین مس ائلی مس تلزم کنارگذاش تن نگ اه ت کبع دی،

نت ايج

اقتدارگرايان ه و غیرم ردممح ور ب ه اي ن پدي دههاس ت.

پ ژوهش ،فراين د اهمی تي افتن نش انهه ای منزلت ی م ادی و

دراين خصوص ،پژوهش کريمی پور و محمدی بر اهمیت نگاه

سرمايهمحور ،در اين مناط نیز تس ری يافت ه اس ت .درواق ع،

متفاوت بومیان منطقه به قاچاق تثکید کرده است و اين مسئله،

توصیف می دان مطالع ه ،گ رايش اف راد ش اغل و حت ی اف راد

مهمترين دستاورد اين تحقی نیز هست.

يافتن رروت و سرمايه و ن وعی فرهن

چندسالی است که به اين مع ل دچار ش ده ان د .طب

صاح

آنها به فرهن

کار اداری و رسمی را به فعالیت درزمینه قاچاق نشان

قاچاق در هرمزگان اشاره کردهاند و مطاب

می دهد؛ بنابراين ،تصور از بین رفتن قاچاق ب ا ايج اد مش اغل

ديدگاه آنان ،آنچه دولت آن را قاچاق میخواند ،برای بس یاری

کوچک و کم درآمد ،تصوری سادهانگارانه است .براساس اي ن

از جمعی ت س احلنش ین عمل ی مش روع و رزق ی ح الل و

دادهها برخی از افراد درگیر در اي ن پدي ده ،ب ا ه دف تحق

پسنديده است؛ زيرا بدنه اصلی جامع ه قاچ اق را ض د ارزش

رويای زندگی لوکس و تجملی از شغل آبرومن د خ ود دس ت

نمی داند و به همین دلیل ،نظارت اجتماعی برای جل وگیری از

کشیده اند و اين امر ،با استفاده از به کار بردن کااله ای م ادی

اين پديده منفی اس ت .درحقیق ت ،نظ ارت عم ومی در اي ن

ولع کس

منطقه ،بیشتر به کارآمدتر ک ردن قاچ اق ،ازطري

منزلت و پرستیژ را نشان میدهد.

آگ اهک ردن

اين يافته در پژوهش های میدانی ديگ ری نی ز نش ان داده

همسايگان و آشنايان نسبت به مانور نیروه ای انتظ امی ب رای

شده است .محققان در پژوهش ی دقیق اً ب ه هم ین ام ر اش اره

جلوگیری از اين پديده معط وف اس ت

(کريم یپ ور و محم دی،

کرده اند که حرمت و قبح فعل قاچاق کاال در نواحی م رزی از

.)000 :1919

بین رفته است و بهدلیل آسان و زيادبودن درآمدهای حاصل از
قاچاق ،حتی برخی از کشاورزان هم شغل خود را رها کردهاند
و به قاچاق روی آوردهاند (صمديان و همکاران.)90 :1999 ،
همچنین ،رشد روحیه قانونگريزی ،ت عیف فرهن

درنهايت ،مواجهه ب ا پدي ده قاچ اق ،از جان

دول ت و

ساختارهای انتظامی ب دون در نظ ر گ رفتن نق ش ،جايگ اه و
فرهن

بومیان منطقه ،چندان مؤرر نخواهد بود و چ ه بس ا ب ه

کار،

تقويت قاچاق نیز منجر شود .پديده های حساس و پیچی دهای

اف زايش ن اامنی ترافیک ی و اف زايش م ر ومی ره ا از ديگ ر

چون قاچاق ،بیشازپیش به نگاهی م ردمم دار ،غیرتحکم ی و

پیامدهای تثمل برانگیز اجتماعی اين موضوع اس ت .ب ا م ر

سوژهمحور نیاز دارند و با مش ارکت م ردم محل ی س اماندهی

يکی از اع ای خانواده که نانآور آن اس ت ،ض ربه س خت و

میشوند.

جبران ناپذيری بر پیک ره خ انواده وارد م ی ش ود ک ه در ط ی
گذشت زمان ،اين خسارت بیشتر نیز خواهد شد.
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