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 20، شماره پنجمپژوهشی رفاه اجتماعی، سال فصلنامه علمی 

 شناختی اعتیاد به  مطالعه جامعه
 1مواد مخدر در ایران

 
 *نیا وردي اکبر علی

 
 

 تغییرات میـزان جـرایم      مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر        : مسئلهطرح  
باشد؛ تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهاي مسـتقل            مواد مخدري در کشور می    
 .را شناسایی و تعیین نماید

جامعۀ آماري تحقیق . روش تحقیق این پژوهش روش طولی ـ تطبیقی است : روش
 تحلیل دهد و واحد  تشکیل می1368 ـ  80هاي کشور در طی سالهاي  را کلیه استان

تـرین متغیرهـاي تحقیـق در یـک           شناسـی، مهـم     با این زمینۀ روش   . نیز استان است  
هـاي ثانویـه، الگـوي        چارچوب نظري انتخاب گردیده و سـپس بـا اسـتفاده از داده            

 .تحلیلی تحقیق مورد آزمون تجربی قرار گرفته است
واد مخدري   درصد از تغییرات جرایم م     29الگوي تحلیلی این تحقیق صرفاً      : ها  یافته

کننـد    تواند توضیح دهد و باقیمانده آن را متغیرهاي دیگري تبیین می            را در ایران می   
 .که خارج از حیطۀ بررسی این تحقیق است

در ایـن  . به لحاظ نظري، این تحقیق مبتنی بر رویکـرد سـاختاري ـ کـارکردي اسـت     : یجانت
 از یک نهـاد خـاص و بیمـاري         رویکرد، به جاي توجه به عامل فردي، تفسیر اخالقی؛ انتقاد         

 .گیرد تلقی کردن اعتیاد به مواد مخدر، کل ساختار اجتماعی مورد مالحظه قرار می
 

 سازمانی اجتماعی، جرایم مواد مخدري، فردگرایی، وضعیت آنومیک، اعتیاد  بی:ها کلید واژه
 29/11/84: تاریخ پذیرش  16/3/84: تاریخ دریافت

                                                           
مرکـز  (نزد مؤسسـه داریـوش   » اجتماعی/ 82/5«مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی است که با شناسۀ          . 1

به تصویب رسـیده  ) علوم بهزیستی و توانبخشیآموزشی و پژوهشی سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه       
 .و با حمایت مادي و معنوي این مؤسسه اجرا شده است

 <aliverdinia@umz.ac.ir> شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران  جامعهدکتر *
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 مقدمه
ترین مرز مشترك با دو کشـور تولیدکننـدة مـواد              و داشتن طوالنی   ایران به سبب همجواري   

، پیوسته در معرض تهدید سوء مصرف مواد مخدر بـوده        )یعنی افغانستان و پاکستان   (مخدر  
 میلیون نفر در ارتبـاط     3طوري که از ابتداي پیروزي انقالل اسالمی تاکنون بیش از             است، به 

 15 میلیون نفـر از آنهـا طـی          7/2ه دستگیري حدود    اند، ک   با جرایم مواد مخدر دستگیر شده     
 34 درصد از ایـن تعـداد دسـتگیریها را معتـادان و     65. بوده است) 1368 ـ  82(سال اخیر 

براساس آمارهاي ستاد مبارزه با مواد مخـدر،        . دهند  درصد آنها را افراد قاچاقچی تشکیل می      
 ـ  82(روزي انقالب اسـالمی  مجموع کشفیات مواد مخدر جمهوري اسالمی ایران پس از پی

 درصـد   20 تن است و اگر این میزان مواد مکشـوفه را حـداکثر              4660تقریباً معادل   ) 1358
 تن مـواد    23300توان گفت که حدود       مواد مخدر ورودي به داخل کشور تصور نماییم، می        

 سال گذشته به منظور مصرف داخلی و ترانزیت به کشـورهاي اروپـایی ـ    25مخدر در طی 
 1986ــ  2004مجموع تولید تریاك در افغانستان بین سالهاي        . ریکا وارد کشور شده است    ام
 سـاله  25 تن است که در برابر میـزان کشـفیات   44255برابر )  هجري شمسی1365 ـ  82(

 .باشد  درصد تولید تریاك در افغانستان طی مدت مذکور می11کشور، تقریباً معادل 
 طرح مسئله) 1 

عنوان  توان گفت که سوء مصرف مواد، به   جامعه و سطح توسعۀ آن می      صرف نظر از ماهیت   
هاي اجتماعی نظیر شهرنشـینی و صـنعتی          یک مسئله اجتماعی هنگامی مطرح شد که پدیده       

ملزومات ناشی از صنعتی شدن موجب تنشهایی در سطوح شخصـی           . وقوع پیوست   شدن به 
ی خـانواده کاسـت، بلکـه موجـب         گمنامی شهري نه تنها از نقش نظارت      . و اجتماعی گردید  

. این گمنامی با از خودبیگانگی انسان مضاعف گردیـد        . کاهش نقش نظارتی مذهب نیز شد     
ناپذیر انسان باعث تنشها و محرومیتهاي بیشتر انسان شد و این خود موجـب                تمنیات سیري 

 و گردید که در مرحلۀ اول، وي آرامش خود را در پناه بردن به مـواد مخـدر جسـتجو کنـد       
مسـئله تخلفـات    . شـدند بـه اعتیـاد روي آورد         ناپذیر مـی    نهایتاً هنگامی که مشکالت تحمل    

ترین چالشهایی است که در حال حاضر جامعۀ ایران بـا         مرتبط با مواد مخدر یکی از پیچیده      
باعث این آگاهی فزاینـده شـده اسـت    افزایش تخلفات مواد مخدر در ایران   . آن مواجه است  
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تخمینهاي مبتنی بر گزارشـهاي سـازمان       . باشد  سئله اجتماعی عمده مواجه می    که ایران با یک م    
از جمعیت ایران مشـکل جـدي   )  میلیون نفر3/1حدود  ( درصد   5/1ـ2دهد که     ملل نشان می  

 هزار زنـدانی مـرتبط بـا مـواد مخـدر            80در ایران حدود    . با سوء مصرف مواد مخدر دارند     
بـا توجـه بـه بررسـیهاي انجـام شـده       .  زنـدانیان وجود دارد؛ یعنی بیش از نیمی از جمعیت  

طور تطبیقی    اي که تمامی استانهاي ایران را به        شناسانه  توان گفت که تاکنون تحقیق جامعه       می
به لحاظ میزان اعتیاد به مواد مخدر مطالعـه         ) 1368 ـ1380(و در طی یک دورة سیزده ساله        
 .کرده باشد، صورت نگرفته است

 نظريچارچوب ) 2 
کـه از آن تحـت عنـوان نظریـه فشـار نیـز یـاد         (2 و آنومی 1سازمانی اجتماعی   هاي بی   هنظری
اگرچه، بـه لحـاظ اینکـه       . اند  وجود آمده   هاي تحقیقی و نظري متفاوتی به       ، از سنت  )شود  می

شوند، هـر کـدام از آنهـا نظـم،      آنها موضوع مشترکی دارند، معموالً در یک فصل منظور می         
نظمـی و عـدم    کـه بـی   دانند، در حالی  را منشأ ایجاد همنوایی می  ثبات و هماهنگی اجتماعی   

یک جامعـه،   (یک نظام اجتماعی    . کنند  هماهنگی را منشأ بروز جرم و انحراف محسوب می        
در صـورتی تحـت عنـوان یـک نظـام اجتمـاع             ) نظام در درون یک جامعه      اجتماع، یا خرده  

رهـا و ارزشـهاي آن نـوعی        شود که درخصـوص هنجا      یافته و هماهنگ توصیف می      سازمان
وجـود    نظر درونی و اجماع رأي وجود داشته باشد، میان اعضاي آن همبستگی قوي به               اتفاق

بـرعکس، در صـورتی کـه در    . اي مـنظم در آن جریـان یابـد    گونـه  آید و تعامل اجتماعی به  
همبستگی و انسجام اجتماعی آن خللی حاصل شود، یا کنترل اجتمـاعی در آن دسـتخوش                 

سـازمان و     وجود آیـد، نظـامی بـی        ردد یا بین اجزا و عناصر آن تفرقه و پراکندگی به          زوال گ 
هر کدام از این نظریات قائل به این نکتـه هسـتند کـه              . شود  توصیف می ) نابسامان(آنومیک  

هر چه همبستگی و انسجام در درون یک گروه، اجتماع یا جامعه کمتر باشد، میزان جـرم و       
کننـد میـزان بـاالي جـرم و        هـر یـک از آنهـا تـالش مـی          . اهد بود انحراف در آن باالتر خو    

                                                           
1. Social Disorganization 
2. Anomie 
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هر دو نظریـه، در     . هاي قومی را تبیین نمایند      بزهکاري در بین طبقات پایین محروم و گروه       
هاي بزهکار و مجرم و خرده فرهنگها نیز متمرکـز          طور خاص بر روي دسته      برخی مواقع، به  

 .(Akers, 2004:159)اند  شده
 .R)، رابـرت سمپسـون   (R. Bursik)تماعی از طریق آثار رابـرت بورسـیک   سازمانی اج بی 

Sampson)                  و سایر کسانی که این نظریه را مورد تحلیل مجدد قرار دادنـد، توجـه نظـري احیـا 
هاي فعلی، انتقـاداتی را       اي را به خود جلب نموده و ضمن مرتبط کردن این نظریه با نظریه               شده

 خاطرنشـان  (Bursik & Grasmik, 1993)سـیک و گراسـمیک   بور. نیز متوجه آن نموده اسـت 
شناسـی شـهري،    دارند که بـوم   مفروض نمی(Shaw and Mackey)کی  سازند که شاو و مک می

شرایط اقتصادي محالت شهري و تغییرات اجتماعی سـریع، علـل مسـتقیم جـرم و بزهکـاري                  
اجتماعی باعث تحلیـل رفـتن      سازمانی    کننند که بی    کی چنین مطرح می     هستند، بلکه شاو و مک    

. یابـد   کنترل اجتماعی غیررسمی در درون محالت و اجتماع شده، لذا میزان جـرم افـزایش مـی                
سـازمانی اجتمـاعی    فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی عنصر مهمی است که در پشت مفهـوم بـی           

جتمـاعی  هاي نوین کنترل ا     سازمانی اجتماعی را با نظریه      وجود دارد و همین عنصر است که بی       
انـد کـه     در مطالعۀ خود نشـان داده (Warner and Pierce, 1993)وارنر و پیرس . دهد پیوند می

و فقـر محـالت،     ) توسـط قربانیـان تجـاوز و سـرقت        (اي قوي بین میزان تلفن به پلـیس           رابطه
ثباتی جمعیتی، گسیختگی خـانواده و تـراکم بـاالي واحـدهاي مسـکونی                ناهمگونی نژادي، بی  

سـازمانی اجتمـاعی از       ایـن ایـده کـه بـی       . سازمانی اجتماعی وجود دارد     شاخصهاي بی عنوان    به
گـذارد، بـا     طریق به تحلیل بردن کنترل اجتماعی غیررسمی بر روي جرم و انحـراف تـأثیر مـی                

، (Bursik, 1988)، بورسـیک  (Gottfredson, et al.,1991)تحقیقاتی که کسانی چون گاتفردسن 
ــروز  ــمیک (Sampson & Groves, 1989)سمپســون و گ  & Bursik)، بورســیک و گراس

Grasmick, 1993)هـاي مختلـف    دربارة آزمون رابطۀ بین جنبه. اند، تأییده شده است  انجام داده
اغلـب ایـن   . سازمانی اجتماعی و جرم، مطالعات و پژوهشـهاي بسـیاري انجـام شـده اسـت       بی

ن با میزان جرم متمرکـز شـده اسـت      مطالعات بر روي عوامل کالن در سطح اجتماع و روابطشا         
(Sampson, 2000) . براي مثال، استارك(Stark, 1987)  کنـد کـه ویژگیهـاي      چنین مطـرح مـی

ثباتی زیاد، فقر گسترده و فرسـودگی سـاختمانها، همگـی     ساختاري نظیر تراکم جمعیتی باال، بی 
 Osgood and)ز اي کـه اوزگـود و چمبـر    در مطالعـه . منجر به میزان باالي جرم خواهنـد شـد  
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Chambers, 2000:81-115) انـد، نشـان داده     دربارة جرم جوانان در مناطق روستایی انجـام داده
ثباتی مکانی، عدم تجانس قومی و گسیختگی خـانواده، بـا میـزان بـاالي برخـی                   شود که بی    می

، بـا ایـن حـال   . باشـد  جرایم نظیر تجاوز به عنف، ضرب و جرح و استفاده از سالح عجیین می           
تـوان    در مجمـوع، مـی    . دهـد   اي بین جرایم مزبور و فقر یا بیکاري نشان نمـی            این مطالعه رابطه  

سازمانی اجتماعی نتیجۀ فرایندهاي تضاد هنجـاري و ارزشـی، تغییـرات فرهنگـی،                گفت که بی  
رو،  از ایـن . (Veyse and Messner, 1999:157)هاي فرهنگی و ضعف روابط اولیـه اسـت    خأل

عث کاهش کنترل اجتمـاعی بیرونـی و سـوق دادن افـراد بـه سـمت رفتارهـاي              این وضعیت با  
در واقع، ویژگیهایی چون شهرنشـینی، تحـرك مکـانی، نـاهمگونی قـومی یـا        . شود  انحرافی می 

نژادي و گسیختگی خانواده مانع از توانایی اجتماعی در اعمال کنترل اجتمـاعی بـر روي افـراد                
شـود و   زمانی که یک جامعه بیشتر صـنعتی مـی  . (Paulsen and Robinson, 2004:57)شود  می

زا هستند، دیگر مـؤثر       هاي اجتماعی که بازدارندة رفتارهاي جرم       کند، علقه   تنوع بیشتري پیدا می   
در واقع تأثیرات مالزم با توسعه نظیـر بـاال رفـتن آمـوزش، مهـاجرت از روسـتا،                   . نخواهد بود 

ي کاالهاي مادي، موجب تحلیـل رفـتن مکانیسـمهاي    ماهیت ناپایدار نیروي کار، و تأکید بر رو   
دهنـدة جـرم در ملـل         عنوان افزایش   این شکست در نظام هنجاري، به     . شود  کنترل غیررسمی می  

 (Krohn, 1978:667). صنعتی و در حال صنعتی شدن، نگریسته شده است
 هاي تحقیق فرضیه) 3 

 ـ صنعتی شدن با جرایم مواد مخدري رابطۀ مستقیم دارد؛
  فردگرایی با جرایم مواد مخدري رابطۀ مستقیم دارد؛ـ

 ـ وضعیت آنومیک با جرایم مواد مخدري رابطۀ مستقیم دارد؛
 ـ سهولت دسترسی به مواد مخدر با جرایم مواد مخدري رابطۀ مستقیم دارد؛

 ـ بیکاري با جرایم مواد مخدري رابطۀ مستقیم دارد؛
 ارد؛ـ صنعتی شدن با فردگرایی رابطۀ مستقیم د

 ـ وضعیت آنومیک با فردگرایی رابطۀ مستقیم دارد؛
 ـ صنعتی شدن با وضعیت آنومیک رابطۀ مستقیم دارد؛

 ـ وضعیت آنومیک با فعالیت قاچاقچیان رابطۀ مستقیم دارد؛
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 سازمانی اجتماعی با فعالیت قاچاقچیان رابطۀ مستقیم دارد؛ ـ بی
 رد؛ـ بیکاري با فعالیت قاچاقچیان رابطۀ مستقیم دا

 سازمانی اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد؛ ـ وضعیت آنومیک با بی
 .سازمانی اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد ـ صنعتی شدن با بی

  روش) 4 
 روش تحقیق) 4ـ1

با توجه به سطح تحلیل یعنی کشـور و واحـدهاي تحلیـل یعنـی اسـتان، روش تحقیـق ایـن                      
هاي ثانویه بـه انجـام    استفاده از دادهپژوهش روش طولی ـ تطبیقی درون کشوري است، که با  

هـاي معتبـر     هاي ثانویه مورد نیاز این تحقیـق متکـی بـر گزارشـها و نشـریه                 داده. رسیده است 
جامعـۀ آمـاري    . باشـد   می) شامل مرکز آمار ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروي انتظامی           (

لـذا جامـه   . باشـد     مـی 1368 ـ  80این تحقیق متشکل از کلیه استانهاي کشور در طی سـالهاي  
تـرین تکنیـک آمـاري کـه در ایـن            مهم.  واحد تحلیل تشکیل شده است     334آماري تحقیق از    

تحقیق مورد استفاده واقع گردیده، تحلیل رگرسیون چند متغیري است و براي آزمـون الگـوي           
هـا بـا بسـته     تحلیلی نیز از تحلیل مسیر استفاده شده است؛ در ضمن کلیۀ مراحل پردازش داده        

 . به انجام رسیده استSPSSافزاري علوم اجتماعی یعنی  نرم
 
 متغیرها و شاخصهاي پژوهش) 4ـ2

 عبارت است از کلیه کسانی که در نسبت با تخلفات مواد مخـدري              :جرایم مواد مخدري  ـ  
اند و براي سنجش آن از شاخصهاي میزان دستگیرشدگان قاچـاقچی، میـزان               دستگیر شده 

طوري کـه،      معتاد و میزان دستگیرشدگان اتباع بیگانه استفاده شده است؛ به          دستگیرشدگان
» میزان کل جرایم مواد مخـدري «شاخصهاي فوق با یکدیگر ترکیب شده و متغیري به نام     

 .ساخته شده است
باشـد و    به معنی فراوانی و سهولت دسترسی به مواد مخـدر مـی  :دسترسی به مواد مخدرـ  

شامل تریاك، هرویین، ( از شاخص میزان کل کشفیات مواد مخدر       براي سنجش این متغیر   
 .استفاده شده است) حشیش، مورفین و سایر مواد مخدر مکشوفه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایران مطالعه جامعه

 199 

در سطح یک   .  عبارت از تجهیز یک شهر یا یک منطقه از نظر صنعتی است            :صنعتی شدن ـ  
 اساسـی   کشور، به معناي گذشتن از مرحله فعالیتهاي زراعی که تا پیدایی فراینـد صـنعت              

شد و دستیابی به فعالیتهاي صنعتی یعنی مجموع فنون و حرفی که مـواد اولیـه         شناخته می 
به استثناي امور مربـوط     (دهند    را به منظور انطباق با نیازهاي انسانی مورد استفاده قرار می          

به منظـور سـطح سـنجش میـزان صـنعتی بـودن هـر اسـتان، از                  ). به فعالیتهاي کشاورزي  
 .هاي صنعتی بزرگ استفاده شده است رگاهشاخص میزان کا

عنـوان بیکـار شـناخته        باشـند بـه        افرادي که شاغل نیستند ولی قادر بـه کـار مـی            :بیکاريـ  
به منظور سنجش این مفهوم از شاخص، در واحـد تحلیـل اسـتان، از شـاخص                . شوند  می

 .درصد بیکاران در جمعیت فعال استفاده گردیده است
 عبارت است از گسـیختگی در روابـط و تناسـب کـار گروهـی و                 :سازمانی اجتماعی   بیـ  

اند و این گسیختگی به جامعه        هایی از اشخاص که به یکدیگر مرتبط        اخالق در میان گروه   
سازمانی اجتماعی بر اثر به هم خوردن یا از بین رفتن به هم              در واقع، بی  . رساند    آسیب می 

سـازمانی اجتمـاعی از       ي سنجش مفهوم بی   برا. آید  وجود می   پیوستگی سازمان اجتماعی به   
 .شاخصهاي میزان مهاجرت و میزان طالق استفاده شده است

 به معنی داشتن گرایش فردگرایانه است؛ به عبارت دیگر اولویت بخشیدن به قضـاوت               :فردگراییـ  
بـراي سـنجش ایـن      . هاي پیونددهندة فرد به جامعه را فردگرایی گوینـد          شخصی و تضعیف علقه   

 .التحصیالن آموزشی عالی استفاده شده است از شاخصهاي میزان باسوادان و میزان فارغمفهوم 
.  عبارت است از ضعف هنجارها در نظارت به رفتارهاي افراد اجتمـاع            :وضعیت آنومیک ـ  

شود که در آن نظارت جامعـه بـه رفتـار             در واقع، وضعیت آنومیک به وضعیتی اطالق می       
کننـده هنجارهـاي     از بین برود و از شـدت نفـوذ نظـارت   افراد و هنجارها ضعیف شده یا    
براي سنجش این مفهوم از دو شاخص میزان شهرنشـینی          . اجتماعی در جامعه کاسته شود    

 .و میزان تصادفات استفاده شده است
  بوده و بـا فرمـول ذیـل     1صورت میزان   این توضیح الزم است که تمامی متغیرهاي تحقیق به        

 :محاسبه شده است

                                                           
1. Rate 
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 100000 × ـــــــــــــــــــ = متغیر میزان
 

وزن نبـوده و   همچنین، با توجه به اینکه واحدهاي سنجش برخی از شاخصها با یکدیگر هم        
سازمانی اجتماعی، فردگرایی، وضعیت آنومیک       متفاوت است لذا براي ساختن متغیرهاي بی      

صورت  اخصهایی که بهصورت میزان، ش هاي خام به    و فعالیت قاچاقچیان، پس از تبدیل داده      
هـاي اسـتاندارد شـده بـا یکـدیگر            نهایتـاً داده  . اند   گردیده (Z)میزان درآمده است استاندارد     

 .اند ترکیب شده و متغیرهاي مذکور ساخته شده
 ها  یافته)5 

دهد که در مجموع، روند دستگیري مجرمـان مـواد     نشان می  1نگاهی به جدول شمارة     
، کل  68بدین ترتیب در سال     . ري صعودي داشته است    سی 80 تا   68مخدر طی سالهاي    

 نفر به ازاي یکصدهزار نفر جمعیت بوده است         254دستگیرشدگان مواد مخدر برابر با      
در طی همین .  بالغ گردیده است80 نفر در سال 460 درصد به    81که با رشدي معادل     

عیت در کل کشـور    نفر به ازاي هر صد هزار نفر جم        261طور میانگین، ساالنه      سالها به 
اند که بیشترین رقم دستگیرشدگان مربوط        در ارتباط با جرایم مواد مخدر دستگیر شده       

.  نفر گزارش شـده اسـت      65 با   71 نفر بوده و کمترین رقم در سال         460 با   80به سال   
توزیع استانی دستگیرشدگان مواد مخدري بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه در اسـتانهاي                  

دهـد، مـثالً      ن یکسان نبوده، نوسانات نسبتاً شدیدي را نشان می        مختلف کشور این میزا   
 نفر به ازاي هر یکصدهزار جمعیت در ارتباط با جرایم          513در حالی که در استان یزد       
 نفر گزارش شده 84اند، این رقم در استان آذربایجان شرقی     مواد مخدري دستگیر شده   

دهد که در این سال        نشان می  1380همچنین ارقام میزان دستگیرشدگان در سال       . است
 696 و   740دستگیرشدگان مواد مخدر در استانهاي قم و یزد، به ترتیب بـا              بیشترین میزان 

این در حالی است که استانهاي      . نفر به ازاي هر یکصدهزار نفر جمعیت گزارش شده است         
کمتـرین سـهم   ، ) نفر194(و ایالم )  نفر178(، آذربایجان غربی   ) نفر 174(آذربایجان شرقی   

 .اند مجرمان مواد مخدري را به خود اختصاص داده دستگیري

 متغیر مورد نظر
 کل جمعیت
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 68 ـ 80 میانگین میزان دستگیرشدگان مواد مخدري در استانهاي کشور :1جدول 
 دستگیرشدگان        ردیف

 شدگان کل دستگیر اتباع بیگانه معتاد قاچاقچی استان
 29/84 51/0 94/63 29/20 آذربایجان شرقی 1
 68/87 243/0 032/64 10/23 یجان غربیآذربا 2
 43/129 179/0 37/89 87/39 اردبیل 3
 48/224 50/2 07/162 90/59 اصفهان 4
 37/98 243/0 68/66 45/31 ایالم 5
 34/175 46/1 76/105 12/68 بوشهر 6
 11/374 80/2 15/186 15/185 تهران 7
 62/235 271/0 09/152 46/83 وبختیاري چهارمحال 8
 66/326 29/4 69/223 67/98 خراسان 9
 73/183 60/0 57/140 56/42 خوزستان 10
 65/173 117/0 13/132 40/40 زنجان 11
 72/227 21/7 25/124 15/96 سیستان و بلوچستان 12
 98/347 60/4 23/255 14/88 سمنان 13
 38/198 24/2 75/122 58/73 فارس 14
 25/416 29/1 18/355 78/59 قزوین 15
 479 90/9 03/203 65/266 قم 16
 46/108 %49 23/78 96/29 کردستان 17
 32/383 08/8 76/149 56/250 کرمان 18
 58/200 525/0 27/108 78/91 کرمانشاه 19
 15/127 871/0 52/100 75/25 کهکیلویه و بویراحمد 20
 84/388 79/3 20/266 83/118 گلستان 21
 72/239 343/0 41/202 96/36 گیالن 22
 31/276 225/0 67/207 41/68 لرستان 23
 75/335 26/1 77/231 72/102 مازندران 24
 39/248 03/2 32/200 03/46 مرکزي 25
 41/466 97/5 32/221 71/234 هرمزگان 26
 4/522 152/0 23/273 34/96 همدان 27
 48/513 08/12 49/300 90/200 یزد 28

 261 5/2 164 4/89 میانگین کل
 

 ریزي و آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دفتر برنامه: مآخذ
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 68 ـ 80میانگین میزان دستگیر شدگان مواد مخدر در استانهاي کشور :  2جدول        

 ردیف
 دستگیرشدگان

 سال
 معتاد قاچاقچی

اتباع 
 بیگانه

کل 
 دستگیرشدگان

 درصد
درصد 
 تجمعی

1 1368 68/43 30/211 89/0 256 42/7 42/7 
2 1369 60/44 52/144 29/1 42/190 52/5 94/12 
3 1370 68/45 53/97 95/0 146 23/4 17/17 
4 1371 53/20 84/43 62/0 65 88/1 05/19 
5 1372 73/32 33/74 12/1 18/108 13/3 18/22 
6 1373 91/68 93/102 65/0 48/252 32/7 5/29 
7 1374 37/125 84/142 47/2 271 86/7 36/37 
8 1375 16/88 72/140 70/2 232 73/6 09/44 
9 1376 87/106 66/151 13/3 47/261 58/7 67/51 
10 1377 09/119 40/180 11/4 29/431 51/12 18/64 
11 1378 41/151 15/223 17/4 367 64/10 82/74 
12 1379 40/141 67/261 34/4 42/407 81/11 63/86 
13 1380 66/142 02/312 10/5 460 37/13 100 
 100 100 ــ ــ ــ ــ جمع کل 14
 ــ ــ 261 5/2 164 4/89 میانگین 15

 ریزي و آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دفتر برنامه: مآخذ
 

دهد، میزان دستگیرشدگان در ارتبـاط بـا جـرایم مـواد               نشان می  2طور که جدول      همان 
بـدین ترتیـب،   . اسـت  در کل کشور رونـدي صـعودي داشـته     80 تا   68مخدر طی سالهاي    

اند که ایـن       نفر دستگیر شده   256ازاي هر صدهزار نفر عدد         به 68گردد در سال      مالحظه می 
بیشـترین و کمتـرین درصـد      .  نفـر رسـیده اسـت      460 درصدي به    80رقم با افزایش تقریباً     

 درصـد گـزارش   9/1 و 4/13 بـا  71 و 80دستگیرشدگان مواد مخدر به ترتیب در سـالهاي       
دهد که سیر دستگیري مجرمان مواد مخدري طی سـالهاي    همچنین آمارها نشان می   . اند  شده
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 از شتاب بیشتري برخوردار بوده است، چرا که نزدیک به نیمـی از مجرمـان طـی                  80 تا   76
) 75 تـا  68از ( سـال  8اند در حالی که نیمی دیگر از مجرمان طـی            سال دستگیر شده   5این  
 بیشترین سهم دستگیرشدگان متعلق به معتادان مواد مخـدر          .اند  دست مجریان قانون افتاده     به
 درصـد از کـل      2اتباع بیگانه فقط    . بوده است )  درصد 31(و سپس قاچاقچیان    )  درصد 68(

 .اند داده دستگیرشدگان را تشکیل می
 در کـل کشـور میـزان کـل      80 تـا    68دهد کـه طـی سـالهاي           نشان می  3جدول شمارة    

 برابـر   20 برابر شدن کشفیات هرویین،      1/1. ي داشته است  کشفیات مواد مخدر روند صعود    
 برابر شدن مقادیر حشیش کشـف       6/2 برابر شدن کشفیات تریاك،      3شدن کشفیات مرفین،    

 برابر شدن میزان کل مواد مخدر مکشوفه در کل کشور، بیـانگر رونـد صـعودي      7/2شده و   
 . کشفیات مواد مخدر طی سالهاي مورد بررسی است

 گیري تیجهنبحث و ) 6 
را به پدیدة فردي و یا توطئه خـارجی تقلیـل           » جرایم مواد مخدري  «اگر پدیدة اجتماعی    

شناختی براي موضوع مواد مخـدر در جامعـه مـا نگرشـی      توان از منظر جامعه ندهیم، می 
رویکـرد اساسـی بـراي مسـئله مـواد مخـدر بـا مالحظـات سـاختاري ـ           . نافذ ارائه کرد

: شـود   ایی که از چنین دیدگاهی مطرح شده است، دیـده مـی           کارکردي، در انواع پرسشه   
تـر   عنوان عنصري از نظـامی وسـیع      چگونه فرهنگ مواد مخدر با کل ساختار اجتماعی به        

عنوان عنصري درونـی      وفق می یابد؟ چه نوع ساختار اجتماعی با فرهنگ مواد مخدر، به           
گـذارد؟ از ایـن رو،       مـی شود؟ جرایم مواد مخدري بر بقیه سیستم چه تأثیري            ترکیب می 

توان گفت که جرایم مـواد مخـدري و فرهنـگ آن، تشـکیل الگـوي          طبق این دیدگاه می   
دهد که هیچ نهادي به تنهایی مسئول آن نیست و اگر نگاه مـا بـه مسـئلۀ                   بزرگتري را می  

اي باشد، هیچ موفقیتی در این عرصـه حاصـل نخواهـد          جرایم مواد مخدري صرفاً مقابله    
هاي استنتاج شده در قالب الگوي تحلیلی ارائـه و سـپس            زمینۀ نظري، فرضیه  با این   . شد

هاي ثانویه، الگوي تحلیلـی تحقیـق مـورد     عمل آمده است تا با استفاده از داده         کوشش به 
عنـوان   هاي ثانویه از ضرایب مسیر بـه  براي تحلیل و تفسیر داده    . آزمون تجربی قرار گیرد   

 .شاخص اصلی استفاده شده است
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 68 ـ 80میانگین میزان مواد مخدر مکشوفه در استانهاي کشور : 3ول جد

 ردیف
 کشفیات

 سال
 حشیش تریاك مرفین هرویین

سایر 
 مواد

کل 
 کشفیات

درصد کل 
 کشفیات

درصد 
 تجمعی

1 1368 93/4 58/0 60/35 32/17 16/16 60/74 43/2 43/2 
2 1369 68/2 09/11 30/27 03/7 28/7 39/55 80/1 23/4 
3 1370 88/0 28/20 38/55 22/6 42/1 22/84 02/0 25/4 
4 1371 10/1 60/58 88/96 44/6 68/1 66/164 36/5 61/9 
5 1372 99/3 87/33 10/116 75/11 72/0 46/173 65/5 26/15 
6 1373 41/1 61/23 92/208 61/38 85/0 32/249 12/8 38/23 
7 1374 70/4 81/26 61/405 79/63 66/1 37/509 6/16 98/39 
8 1375 22/2 09/11 17/210 64/14 57/0 43/241 86/7 84/47 
9 1376 85/4 71/33 76/245 69/20 32/0 51/304 9/9 74/57 
10 1377 91/2 46/23 16/204 21/32 98/0 34/259 4/8 12/66 
11 1378 68/8 31/31 54/331 95/41 36/1 32/408 5/13 62/79 
12 1379 57/7 75/19 67/251 86/60 07/3 91/342 48/11 1/91 
13 1380 33/5 97/11 07/109 61/45 38/2 3/202 9/8 100 
 100 100 ــ ــ ــ ــ ــ ــ جمع کل 14
 ــ ــ 7/240 9/2 7/27 180 4/23 02/4 میانگین 15

 ریزي و آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دفتر برنامه: مآخذ
 

دهنده ایـن اسـت کـه از میـان پـنج              نشان) 1ر  نمودا(ضرایب مسیر الگوي تحلیلی فوق       
متغیر صنعتی شدن، فردگرایی، وضعیت آنومیک، دسترسـی بـه مـواد مخـدر و بیکـاري در                  

بینی میزان جرایم مواد مخدري در ایران، متغیر وضعیت آنومیک اهمیت بیشـتري دارد؛               پیش
غیرهـاي صـنعتی    مت. باشـد   را دارا می  ) 21/0(زیرا، وضعیت آنومیک بزرگترین ضریب مسیر       

 پس از متغیر وضـعیت آنومیـک بیشـترین تـأثیر را         17/0شدن و فردگرایی با ضرایب مسیر       
طـور    چهارمین متغیري که در این تحقیق به      . روي تغییرات میزان جرایم مواد مخدري دارند      
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همزمان همراه با چهار متغیر مستقل دیگر به روش جبري وارد معادلـه شـده اسـت، متغیـر                   
این متغیر در مقایسـه بـا سـه متغیـر پیشـین، ضـریب مسـیر                 . مواد مخدر است  دسترسی به   

در نهایـت، آخـرین متغیـري کـه بـراي      ). 16/0(کوچکتري را به خود اختصاص داده است        
باشـد، کـه ضـریب         بیکاري مـی    تبیین میزان جرایم مواد مخدري وارد معامله گردیده است،        

 .  است11/0مسیر آن معادل 
ظري رابطه مسـتقیم بـین وضـعیت آنومیـک و جـرایم مـواد مخـدري                 آنچه در تبیین ن    
توان گفت این است که هرگاه شیرازة نظمهاي اجتماعی از هـم گسـیخته گـردد، نفـوذ                    می

اش را از دسـت خواهـد داد و افـراد             کننده جامعه بر گرایشهاي فردي، دیگر کارایی        نظارت
یت، آرزوهـاي فـردي، دیگـر بـا         در این موقع  . جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد      

ماننـد   بهره مـی  شود و در نتیجه، افراد از راهنمایی اخالقی بی    هنجارهاي مشترك تنظیم نمی   
در وضـعیت آنومیـک، جامعـه نفـوذ         . کنـد   و هر کسی فقط هدفهاي شخصی را دنبال مـی         

براي پـی بـردن بـه    ). Deflem, 1989: 628(دهد  خود را در هدایت رفتار بشر از دست می
در شـهرهاي   . این مطلب، کافی است شهرهاي بزرگ را با شهرهاي کوچکتر مقایسه کنیـد            

کوچک، هر کس بخواهد از عادتهاي جاري مردم تخلف کند با مخالفتهایی که گاه شـدید                
برعکس، در شهرهاي بزرگ، فرد بیشتر از قیـد عمـومی آزاد اسـت؛    . شود رو می است روبه 

. تـوان تردیـد داشـت       شـود و در اعتبـار آن نمـی          یاین امري است که در تجربـه ثابـت مـ          
 )318:1369دورکیم، (

دهندة رابطه مستقیم بین فردگرایـی و جـرایم مـواد مخـدري               همچنین، ضرایب مسیر، نشان   
 انحـراف معیـار بـه میـزان         17/0ازاي واحد افزایش انحراف معیار در فردگرایـی           است و به  

تـوان گفـت کـه جـرایم      نظري رابطه فوق میدر تبیین  . شود  جریان مواد مخدري افزوده می    
مواد مخدري یک مالزم تغییرات ساختاري است که در فرایند توسعه اقتصادي زمینه بـروز               

هـاي خویشـاوندي    در جوامع سنتی ـ که برحسب تفوق اجتماعی علقه . کند بیشتري پیدا می
قـش  شود ـ سن، جنس و اصل و نسب خـانوادگی، بـراي تعیـین و تشـخیص ن      تعریف می

گونـه جوامـع مبتنـی بـر پایگـاه            رو، هویت اجتماعی که در این       از این . اهمیت اساسی دارند  
اما در جوامع صنعتی، توسـعه  . باشد پذیري می محول است، کمتر در معرض تهدید و آسیب    

 اقتصادي، نهادهاي سنتی پیشاوندي و نظام نقشهاي محول آن را از بین برده و نقشهایی کـه             
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 )کل کشور (1368 ـ 80تحلیل مسیر استانهاي ایران : 1نمودار                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لذا، هنگامی کـه    . مستلزم مهارت، سواد و خالقیتهاي فردي است، جایگزین آن نموده است          
شــود، در  در تعیــین نقشــهاي اجتمــاعی موفقیــت، جــایگزین پایگــاه محــول و آداب مــی 

ایـن نظریـه    . شـود    نقشی، احتماالً بیشتر مـی      از شکست هاي هویتی ناشی      صورت تهدید   این
یافته افراد بیشتري به مواد مخـدر         ممکن است بتواند تبیین کند که چرا در کشورهاي توسعه         

هـایی بـه چشـم        میزان باالي جرایم مواد مخدري، احتماالً در جوامع یـا گـروه           . برند  پناه می 
چنـین فردگرایـی    . ر ادغـام نشـده اسـت      خوبی با واحد اجتماعی بزرگتـ       خورد که فرد به     می
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قید و بندي احتماالً منجر به نارضایتیهاي شخصی قابل توجهی خواهد انجامید، که باعث                بی
 . سوق دادن افراد به ارتکاب جرایم، از جمله جرایم مواد مخدري خواهد شد

، 17/0ازاي یک واحد افزایش انحـراف معیـار در صـنعتی شـدن                شود که به    مالحظه می  
شود، زیرا فرایندهاي مدرنیزاسیون در  نحراف معیار به میزان جرایم مواد مخدري افزوده می        ا

جوامع بدون پیامد نیست و ممکن است موجب شکاف بین رفتارهـاي جدیـد و ارزشـهاي              
متغیر دیگري که بـا جـرایم مـواد مخـدري           . کننده در بخش وسیعی از جامعه گردد        حمایت

در واقع، وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر        . ه مواد مخدر است   ارتباط دارد، متغیر دسترسی ب    
بـدین معنـی کـه در منـاطقی کـه       . توان برحسب ساختار فرصت غیرقانونی تبیین کرد        را می 

سهولت بیشتري در دسترسی به مواد مخدر وجود دارد، افراد فرصت بیشتري براي ارتکاب              
شـود تـا    عیتهایی براي افراد فراهم مـی جرایم مواد مخدري دارند، زیرا در چنین مناطقی موق    

 .مرتکب جرایمی مرتبط با مواد مخدر گردند
کند، متغیر میـزان      بینی می   آخرین متغیري که تغییرات میزان جرایم مواد مخدري را پیش          

 11/0ازاي یک واحد افزایش انحراف معیار در میزان بیکاري،           طوري که، به    بیکاري است، به  
مشـکالت مربـوط بـه تحـرك     . شـود  ن جرایم مواد مخدري افزوده میانحراف معیار به میزا   

نزولی، مثل بیکاري با مشکالت مرتبط با کار، احتمال تخلفـات مـرتبط بـا مـواد مخـدر را                    
توان آن را به آنومی نیـز نسـبت           بیکاري یک متغیر جمعیتی است که می      . افزایش داده است  

قشهاي اجتماعی و روابط بـراي اشـخاص        تواند موجب گسیختگی از ن       زیرا بیکاري می    داد،
بیکار و همچنین سایر کسانی که در آن جامعه هسـتند شـود؛ از ایـن رو اسـت کـه انتظـار                       

 .رود بیکاري با جرایم مواد مخدري مرتبط باشد می
کننـده میـزان فردگرایـی     دومین وجه از الگوي تحلیلی تحقیق، مربوط به متغیرهـاي تبیـین     
باشـد؛ یعنـی    بینی تغییرات میزان فردگرایی، وضعیت آنومیک می    پیش ترین متغیر در    مهم. است

، میـزان فردگرایـی    )کم یا زیاد شـود    (اگر وضعیت آنومیک یک واحد انحراف معیار تغییر کند          
صنعتی شـدن، متغیـري اسـت       ). شود  کم یا زیاد می   ( انحراف معیار تغییر خواهد کرد       57/0نیز  

طـوري   ر کمتري را به خود اختصاص داده است، بهکه نسبت به وضعیت آنومیک، ضریب مسی 
، انحـراف معیـار بـه میـزان     21/0ازاي یک واحد افزایش انحراف معیـار صـنعتی شـدن       که، به 

ساخت اجتمـاعی جامعـۀ سـنتی، سـاختی اسـت کـه در آن مـردم،                 . شود  فردگرایی افزوده می  
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. رفـت، آگـاهی داشـتند        مـی  شناختند و از آنچه از آنها انتظار        نزدیکان و همسایگان خود را می     
کننـد، خـرده    عالوه بر این، در اجتماعات سنتی، کسانی که مرتباً با هم کنش متقابل برقرار مـی        

دهند و این خرده جمعیتها غالباً خرده فرهنگ و سبک زنـدگی خـاص     جمعیتهایی را شکل می   
از بروز فردگرایی   دهد و مانع      این امر به آنها احساس همبستگی می      . آورند  وجود می   خود را به  

تر از    که، سازماندهی جمعیتهاي بزرگ، همیشه مشکل       شود؛ در حالی    گونه اجتماعات می    در این 
چهـره    به  یابد، تماس چهره    طور که تعداد مردم افزایش می       جمعیتهاي کوچکتر است، زیرا همان    

د شود و وقت کافی براي دیـدار، صـحبت کـردن و شـناختن دیگـران وجـو          افراد دشوارتر می  
عالوه، کیفیت کنش متقابل ـ یعنی شدت هیجان، عاطفـه و اعتمـاد متقابـل ـ کـاهش        به. ندارد
به این دلیل، وقتی مردم نتوانند مستقیماً با هم کـنش متقابـل برقـرار سـازند و نتواننـد            . یابد  می

 .اي از همبستگی با یکدیگر را احساس کنند، میزان فردگرایی افزایش خواهد یافت تجربه
ن وجه الگوي تحلیلی مربوط به بررسی رابطۀ بین صنعتی شدن و وضعیت آنومیـک               سومی 
دهندة این است که اگـر میـزان صـنعتی شـدن یـک                ضرایب مسیر الگوي تحلیلی نشان    . است

 انحـراف معیـار   52/0، وضعیت آنومیـک نیـز    )کم یا زیاد شود   (واحد انحراف معیار تغییر کند      
نظر دورکیم، یـک جامعـه بـا یـک نسـبت جمعیتـی        به). ودش کم یا زیاد می  (تغییر خواهد کرد    

وجود آورنـدة یـک       تراکم اخالقی به  . 1تر باشد   رود که به لحاظ اخالقی متراکم       باالتر، انتظار می  
رو، یـک رابطـۀ    از ایـن . نیاز براي تولید کارآور کاالها براي ارضاي تقاضاهاي جمعیـت اسـت      

اگـر اجـزاي    . شـود   بینـی مـی     و تقسیم کار پـیش    مستقیم بین تراکم اخالقی و استعداد صنعتی        
هنجاري جامعه تأثیرشـان را در حـالتی از همبسـتگی ارگانیـک از دسـت بدهنـد، آرزوهـا و                     

. قاعده خواهد شد و از توان جامعه براي ارضاي آنهـا تجـاوز خواهـد کـرد            تمایالت انسان بی  
نهایتـاً،  . یشتر خواهد بودتر باشد، سطح آنومی ب هرچه صنعتی شدن بیشتر و تقسیم کار گسترده       

 .سازمانی اجتماعی باشد رود که داراي درجۀ باالیی از بی یک جامعه با آنومی باال، انتظار می
تـرین    مهـم . چهارمین وجه الگوي تحلیلی مربوط به تبیین فعالیت قاچاقچیان است          

 کـه   بینی تغییرات میزان فعالیت قاچاقچیان، متغیر وضعیت آنومیک است          متغیر در پیش  
 انحراف معیار به میزان 43/0ازاي یک واحد افزایش انحراف معیار وضعیت آنومیک،  به

                                                           
1. Urbanized 
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سـازمانی اجتمـاعی سـهم        متغیرهاي بیکـاري و بـی     . شود  فعالیت قاچاقچیان افزوده می   
ازاي یک واحـد افـزایش        کمتري در تبیین تغییرات میزان فعالیت قاچاقچیان دارند و به         

 انحـراف معیـار     13/0 و   14/0سازمانی اجتماعی به ترتیب       انحراف، معیار بیکاري و بی    
در بسـیاري از تحقیقـات از مهـاجرت و طـالق            . یابـد   فعالیت قاچاقچیان افـزایش مـی     

هـاي   سازمانی اجتماعی ـ که با تغییر در فرهنگ، گسیختگی علقـه   عنوان معرفهاي بی به
 تبیین نظري کـه در  .اند ـ استفاده شده است  خانوادگی و پیوندهاي دوستی عجین شده

سازمانی اجتماعی وجـود دارد،   عنوان معرف بی    پشت ایدة استفاده از میزان مهاجرت به      
این است که مهاجرت و تحرك زیاد دیگر فرصتی براي برقراري رابطۀ پایدار با افـراد                

شدن رو بـه      گذارد و آن احساس تعهد و توان ریشه دوانیدن و دلبسته            یا اشیا باقی نمی   
توان انتظار داشت که باال بـودن میـزان مهـاجرت موجـب         رو، می   از این . نهد ضعف می 

هاي خانوادگی و پیوندهاي دوستی خواهد شد، که این           سست شدن و گسیختگی علقه    
 .  منزلۀ شرایط مستعدکنندة بروز جرایم مواد مخدري است امر نیز به

سـازمانی    ننـدة بـی   ک  پنجمین وجه الگوي تحلیلی تحقیـق مربـوط بـه متغیرهـاي تبیـین              
ازاي یک واحـد افـزایش انحـراف معیـار            دهد که به    ضرایب مسیر نشان می   . اجتماعی است 

آنومی یعنـی   . شود  سازمانی اجتماعی افزوده می      انحراف معیار به بی    33/0وضعیت آنومیک،   
هنجاري ناشی از تغییر اجتماعی سریع، که موجب از بین رفتن کنترل اجتماعی               حالتی از بی  

 وضعیت آنومیک، وضعیتی است که در آن هنجارهاي اجتماعی، نظارت         . شود  ثباتی می   و بی 
 

 آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي الگوي تحلیلی بر روي جرایم مواد مخدري: 4جدول 
 اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

 37/0 20/0 17/0 صنعتی شدن
 02/0 02/0 ــ سازمانی اجتماعی بی
 13/0 02/0 11/0 اريبیک

 17/0 ــ 17/0 فردگرایی
 37/0 16/0 21/0 وضعیت آنومیک
 13/0 13/0 ــ فعالیت قاچاقچیان

 16/0 ــ 16/0 دسترسی به مواد مخدر
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دهند و فردي کـه در یـک جامعـۀ آنومیـک            و کنترل خود را بر روي رفتار فرد از دست می          
 .تعلقاتش را به جامعه تجربه نمایدرود که تحلیل رفتن   انتظار می کند، زندگی می

دهنده تـأثیرات مسـتقیم، غیرمسـتقیم و تـأثیر کـل متغیرهـاي                 که نشان  4جدول شمارة    
هـاي تغییـرات      کننـده   بینـی   ترین پیش   باشد، مبین این است که مهم       الگوي تحلیلی تحقیق می   

 صـنعتی  ترتیـب متغیرهـاي    بـه 68 ـ  80میزان جرایم مواد مخدري در استانهاي ایـران طـی   
شدن، وضعیت آنومیک، فردگرایی، دسترسی به مواد مخدر، بیکاري، فعالیـت قاچاقچیـان و             

 درصد از تغییـرات  29  تواند صرفاً الگوي تحلیلی این تحقیق می  . سازمانی اجتماعی است    بی
جرایم مواد مخدري در ایران را توضیح دهـد و باقیمانـدة آن را متغیرهـاي دیگـري تبیـین                    

توانـد   از جمله عوامل بیرونـی کـه مـی   . ارج از حیطۀ بررسی این تحقیق است    کنند که خ    می
نقش مهمی در تبیین تغییرات میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران داشته باشد عبارت           

کشت وسیع و تولید انبوه مواد مخدر در افغانستان؛ گستردگی مرزي با پاکسـتان و              : است از 
المللـی و     ستحکام و کنترل مرزهاي شرقی کشور؛ قاچاقچیان بـین        افغانستان؛ میزان انسداد؛ ا   

اي؛ بازار پررونق مواد مخدر در کشورهاي اروپا، امریکا و افریقا؛ مجاورت بـا مراکـز                  منطقه
اي از جمله دبی و بحـرین و مسـئلۀ تطهیـر پـول؛ وجـود مشـترکات قـومی،                   تجاري منطقه 

ودن قاچاقچیان مواد مخـدر و سـرریز       فرهنگی و خویشاوندي در مرزهاي کشور؛ سودآور ب       
عبـارت دیگـر،      بـه . شدن مواد مخدر در داخل کشور به واسطۀ ترانزیت آن از خـاك ایـران              

تـر از آن چیـزي اسـت کـه در وهلـۀ اول                تبیین جرایم مواد مخدري در ایران بسیار پیچیده       
ود دارنـد کـه   گونه که بدان اشاره شد، عوامل بیرونی بسیاري وجـ      رسد؛ زیرا همان    نظر می   به

 .باشد بررسی آنها بسیار دشوار و بعضاً ناممکن می
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