شناسایی و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار در توان عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فا .ا.کردستان در
مقابله با ورود پیش سازهای مواد صنعتی اعتیادآور
داود دعاگویان  ،1مجید کریمی  ،2جمشید منتظری
تاریخ دریافت1399/03/08 :

3

تاریخ پذیرش1399/05/04:
از صفحه 78تا100

چکیده
زمینه و هدف :مواد صنعتی اعتیادآور عالوه بر تبعات اجتماعی آنکه منجر به گرایش بیشتر بهه مهم موءمصهر گردیههه
به وامطه ترکیبات فوق العاده خطرناکی که در تولیه و ماخ آنها به کار مهیرود آثهار و تبعهات ایهانبهار بهر در باها ه و
مالم

جسمانی و روانی مصر کننهگان آن ها ایجاد مینمایه اااینرو پیشگیر و مقابله با قاچاق مواد مخهر و پیش مهااها

صنعتی موردنیاا آن بخصوص در مناطق مرا چون ارمتان بانهه قاچهاق در ا ه ا و انهوات مختلجهی وجهود دارد اا اهمیه
بسزایی برخوردار ام  .با درک این اهمی

مسئله پژوهش حاضر نیز نامایی و اولوی بنه عوامل تأثیرگذار در توان عملیهاتی

پلیس مباراه با مواد مخهر امتان در مقابله با ورود پیش مااها مواد صهنعتی اعتیهادآور امه  .روش :پهژوهش حاضهر اانظهر
ماهی کاربرد و روش انجام آن نیز توصیجی-تحلیلهی امه  .آمهار و اطالعهات موردنیهاا اا طریهق مطالعهات کتابخانهههها و
بردا

ها میهانی (پرمشنامه) انجام پذیرفته ام  149 .نجر کارکنان پلیس مباراه با مواد مخهر امتان کردمتان نیهز جامعهه

آمار پژوهش را تش یل میدهنه که اا این میزان تعههاد  110نجهر بههعنهوان نمونهه آمهار مهورد پرمشهگر قرارگرفتههانهه.

تجزیه وتحلیل اطالعات با امتجاده اا نرم افزار  SPSSو آامونها رگرمیون چنه متغیره و فریههمن انجهام گرفه  .یافتهههها:
نتایج بررمی ها صورت گرفته نشان داد توان عملیاتی پلیس مباراه با مقابله و پیشگیر بها ورود پهیش مهااها مهواد مخههر
صنعتی تأثیرگذار میبا نه اا بین توانها عملیاتی موردمطالعه توان عملیاتی جمعآور آمار و اطالعهات بها میهانگین رتبهها
 3.75اا توان عملیاتی نیرو انسانی و تجایزات و ام انات که به ترتیب میانگینها رتبها  3.1و  2.21را بهه خهود اختصهاص
دادهانه باالتر ام  .بررمی میزان تأثیرگذار مه متغیر موردبررمی نیز نشهان داد متغیهر تهوان عملیهاتی نیهرو انسهانی خهود
به تناایی قادر ام  60.1درصه اا واریانس متغیر وابسته (پیشگیر و مقابله با ورود پیش مهااها صهنعتی) را تبیهین نماییهه.
این میزان برا دو متغیر جمعآور اطالعات و ام انات و تجایزات به ترتیب برابر  55.2و  40.9ام کهه گویهایی ایهن موضهوت
ام که توان عملیاتی پلیس در این دو امینه در مطح پایینتر قرارگرفته ام  .نتایج :اختصهاص بودجهه کهافی بهاال بهردن
مطح دانش و ماارت کارکنان بارهگیر اا تجربیات ثب

هه و باال بردن قهرت باادارنهگی قوانین ااجمله اقههاماتی امه کهه

در مباراه با ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی میتواننه تأثیرگذار با نه.

کلید واژهها :توان عملیاتی مواد صنعتی اعتیادآور پلیس مباراه با مواد مخهر امتان کردمتان
مقدمه
به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی اعتیاد به مواد مخهر بهعنوان ی ی اا مسائل پیچیهه اجتماعی در عصهر حاضهر امه
که امینهماا بروا بسیار اا آمیبها و انحرافات اجتماعی ام  .ماامان باها جاانی مسئله مهواد مخههر اعهز اا
تولیه انتقا توایع و مصر را در کنار مه مؤلجه جاانی دیگر یعنی تولیه و انبا مالحها کشتارجمعی آلودگی
 1امتادیار عضو هیئ علمی دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنهه مسئو )
2
عضو هیئ علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.
3
کار نامی ار ه ر ته مباراه با مواد مخهر.

محیطایس

فقر و

ا طبقاتی ااجمله مسائل امامهی همرده امه کهه حیهات بشهر را در ابعهاد اجتمهاعی

اقتصاد فرهنگی و میامی در عرصه جاانی مورد تاهیه و چالش جهه قهرار مهیدههه (دعاگویهان و حبیهب ااده
 .) 106 :1390امانی که این موضوت را در کنار ر ه تابان تغییر الگو مصر اا منتی به صنعتی و هیمیایی کهه
یشهه و اکسهتاا و  )...قهرار

موجبات افزایش امتجاده جوانان اا این مواد (قرصها روانگردان کراک کریسهتا
بگیرد؛ اهمی مباراه با مواد مخهر را بیشااپیش آ ار میمااد.
تنوت اراانی قیم و حمل ونقل آمان مواد مخهر منگین و گهرایش ایهاد جوانهان بهه ایهن مهواد (کهراک و یشهه)
مش الت ایاد را در مطح جامع و خانوادهها به وجود آورده ام و در موارد ایهاد موجهب افهزایش آمهار جهرم و
جنای و تخلجات اجتماعی هه ام .
مواد مخهر صنعتی عالوه بر تبعات اجتماعی آنکه منجر به گرایش بیشتر به مم موءمصهر گردیههه بههوامهطه
ترکیبات فوقالعاده خطرناکی که در تولیه و ماخ آنها به کار میرود آثار و تبعات ایانبار نیز در حیطه باها
و مالم جسمانی و روانی مصر کننهگان آنها ایجاد مینمایه و بهصورت ادامهدار ام (محمه .)2 :1390
وجود امینهها ر ه و گسترش مواد مخهر در ایران و قاچاق آنهز اکنون به یک تجارت پردرآمه تبهیل هه امه
پیچیهگی اوضات فعلی را فراهز ماخته و می رود تا به یک بحران امامی در جامعه تبهیل ود .در عرصه ملی کشهور
ایران به جا ماختار منی موقعی ژئوپلیتی ی و فقهان حسامی اجتماعی و عمومی کافی نسب به فراینه مباراه
باعرضه کاهش تقاضا و درمان معتادان بهعنوان ی ی اا آمیب پذیرترین کشورها جاان در مقابل مسئله مواد مخههر
مطرح ام  .اا طرفی مواد مخهر صنعتی که امروا حجز باالیی اا اعتیاد در جامعه و بخصوص در بین نسهل جهوان را
به خود اختصاص دادهانه اا طریق پیش مااهایی که به بهراحتی وارد کشور میگردد در حا افهزایش امه بنهابراین
مقابله با ورود این پیش مااها بهعنوان مسئله اصلی پلیس مباراه با مواد مخهر در مطح کشور ام .
امتان کردمتان و ارها مرا آن نظیر بانه با توجه به موقعی ژئوپلیتی ی و امتراتژی ی بهعنهوان دروااه ورود
پیش مااها تولیه مواد مخهر صنعتی در مطح کشور مطرح ام ورود پیش مااها موردنیاا تولیه مواد مخهر اا
مراها غربی و توایع آن در مایر مناطق کشور و بعضاً فراور و تولیه مواد مخهر مبب گردیهه تا ماهی مباراه بها
ورود پیش مااها موردنیاا مواد مخهر تغییر یابه؛ این امر نیاامنه ارتقاء توان عملیاتی پلیس مباراه با مواد مخهر در
امتان کردمتان و ارمتان بانه ام ؛ بنابراین نامایی عوامل مؤثر در ارتقاء توان عملیاتی پلهیس مبهاراه بها مهواد
مخهر هه اصلی پژوهش حاضر را تش یل میدهه .لذا مسئله اصلی تحقیهق حاضهر نیهز نامهایی و اولویه بنهه
عوامل تأثیرگذار در توان عملیاتی پلیس مباراه با مواد مخهر در ورود پیش مااها مهواد مخههر صهنعتی اعتیهادآور
امتان کردمتان ام .
مبانی نظری
مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
گروهی اا آل وئیهها مشتق هه اا خشخاش تریا (مومینجروم پاپاور) ماننه مرفین کهئین و مشتقات آنهها ماننهه
هروئین هستنه (دفتر مقابله با جرم مواد مخهر ماامان ملل  .)82 :1390بهعبارتیدیگهر هرگونهه ترکیهب گیهاهی و
یمیایی که باعث دگرگونی مستی و تنبلی در مطح هو یار مغز هه و باعث ایجاد اعتیاد در فرد و وابستگی بهه
ماده مصرفی میگردد ماده مخهر نامیهه می ود (احتشامی  .)12 :1385مواد روانگردان نیز به دمتها اا مهواد
طبیعی یا ماختگی گجته می ود که با تأثیر که بر مغز و ملسله اعصاب انسان میگذارنهه و را اا حاله
خارج میکننه (قربانی .)3 :1395

طبیعهی

همچنین به کلیه مراحلی که در داخل البراتوارها آامایشگاهها خانگی کوله باغها و در کل در مناطقی بهدوراا دیهه
مردم و بهصورت پناانی در جا تایه مواد مخهر و مواد روانگردان صورت میپذیرد تولیه مواد روانگهردان گجتهه

می ود .قابلذکر ام که در ابان عامیانه اا مراکز تولیه بهعنوان آ پزخانه و اا دم انهرکاران تولیهه روانگهردان
بهعنوان آ پز و امتادکار و به کلیه مراحل و فراینهها
پخ وپز اطالق میگردد (قربانی .)38 :1396

یمیایی که در طور دوره تولیه صهورت مهیپهذیرد فرآینهه

پیش مااها مواد که بهطور ویژه برا تولیه یک محصو یمیایی موردامتجاده قرار گیرد پیش ماا نامیههه مهی-
ونه .این مواد بایه به نوعی ماختار مول ولی محصو تولیه هه (ماده مخهر و روانگردان) نقش دا ته با هه .ماها
افهرین پیش ماا متامجتامین ام (کریمی .)21 :1394
مجموت تعهاد مواد یمیایی تح کنتر در جهو ماره  1نشان داده ههه امه  .ایهن مهواد اا  12مهاده در مها
 1988به  23ماده تا ما  2014رمیه .بنه یهک کنوانسهیون  1988امضهاکننهگان کنوانسهیون را ملهزم مهیمهااد
ماخ حمل ونقل و توایع مواد یمیایی فارم هه را درصهورتیکهه مرت هب عههم دا هته با هه کهه ایهن مهواد
درکش
باها

تولیه و یا ماخ غیرقانونی مواد مخهر موردامتجاده قرار میگیرنه تخله کیجهر لحهان کننهه (مهاامان
جاانی  1988و .)2014

مواد شیمیایی تحت کنترل شامل انهریه امتیک امتیل آنترانیلیک امیه Nارگومترین ارگوتامین ایزومهافرو
امیه لیسارجیک  4و  -3میتلن د اکسی فنیل پروپانو نور افهرین امهیه فیالمهتیک فنیهل و پروپهانو پیپهه
رونا پرمنگنان پتامیز پسورو افهرین امتون امیه آنترانیلیک اتیل اتر امیه هیردوکلرایه متیل اتیل کتون پیپه
ریهین تولئون میبا نه (حیهر

.)88 :1393

شیوههای قاچاق پیش سازها
قاچاقچیان برا انتقا مواد پیش ماا مجبور به عبور اا محورها مواصالتی امینی هوایی و دریایی جاه رمهانهن
آن به محل تولیه مواد مخهر هستنه .ی ی اا متهاو ترین راه جابهجایی پیش ماا جاماا آن در ومیله نقلیه ام .
هر نوت ومیله نقلیه که در محورها مواصالتی در حا تردد با ه ام ان انتقا مواد پیش مهاا متصهور امه  .نهوت
ومیله نقلیه اغلب به مسیر انتقا و میزان مواد یمیایی و نوت آن بستگی دارد .بیشترین حجز جابهجایی در ومایل
نقلیه جادها مپس به ومیله ناورها و مقهار جزئی با ومایل نقلیه ریلی و هوایی حمل مهی هونه (کتابههار :1388
 24و .)28
یوهها قاچاق پیش مااها به البراتوارها ایرامینی تولیه مواد مخهر اغلب چاار روش ام :
 -1مم ن ام پیش ماا را در میان بارها تجار و مایر کاالها مخجی نماینه .بهعنوان نمونه مخجی کردن پهیش
مااها در میان کلیسهها کهود هیمیایی بها افههرین بسهتهبنهه ههه در پو هش خهوراک دام یها ظهرو حهاو
هیهروکلریک امیه جاماا هه در کیسهها علوفه میتوان نام برد.
 -2مم ن ام پیش مااها را در ظروفی فاقه برچسب و یا در ظروفی کهه معمهوالً بهرا نگاههار مهواد هیمیایی
امتجاده نمی ود ماننه بطر ها خالی آب بریزنه .بهعنوان نمونه حمل و یا نگاهار امهتیک انهیهریهه در ظهرو
پالمتی ی فاقه برچسب یا در میان کپسو آ هپزخانه یها حمهل تیونهل کلرایهه در مهیلنهرها کپسهو گهاا مهایع
آ پزخانه یا در ظرو مواد مجاا.
 -3مم ن ام پیش ماا را در ظروفی که اغلب حاو مواد یمیایی معمولی ام خالی کننه.
 -4مم ن ام

برچسب ظرو حاو پیش اا را دم کار کننه تا نوت آن مشخص نگردد (انه

چالشهای قانونی مقابله با پیش سازها

.)5 :1397

بابود کنتر پیش مااها در مطح جاانی موجب ه تا گرداننهگان البراتوارها ایرامینی غیرقانونی اقهام به اتخهاذ
ضه راهبرد (راهبرد مقابلها ) کننه ااجمله امتجاده اا روشها پیچیههتر در تایه پهیش مهااها و امهتجاده اا پهیش
مااها جایگزین که تح کنتر قرار نها تنه .در ماخ پهیش مهااها موردنیهاا و نیهز تولیهه مهواد روانگهردان
جهیه که امل اعما کنتر ها کنونی نمی هنه .هرچنه تمام این ضه راهبرد چالشهی در بابهود کنتهر پهیش
مااها در مطح ملی منطقها و بینالمللی به مار میرف درعینحا نشانه تأثیر کنتهر پهیش مهااها نیهز بهود.
راهبردها مقابلها البراتوارها غیر امل موارد امتجاده اا روشها پیچیههتر در تایه پیش مااها هیمیایی
تش یل بانهها جهیه برا تایه پیش مااها یمیایی ایجاد رک ها پو شهی نامهایی حلقهههها ضهعی
نظام بینالمللی کنتر نامایی ضع هها در مهطح ملهی باهرهگیهر اا اینترنه
روانگردان جهیه می ه (حیهر .)90 :1393

و فضها مجهاا و تولیهه مهواد

راهبردهای جامعه بینالمللی مقابله با تجارت پیش سازها
ایهه کنتر پیش مااها بهعنهوان ی هی اا راهبردهها کنتهر مهاخ

و امهتعما مهواد مخههر (بهرا مقصهه غیهر

دارویی/غیرپز ی) به اوایل دهه  1930برمیگردد .بااینحا تناا اا اواخهر دههه  1980بهود کهه نظهام بهینالمللهی
کنتر پیش مااها طرحریز

ه .این نظام در دههها بعه نیز همچنان تقوی

ه که ااجمله موارد آن عبارتانه

اا:
 -کنوانسیونها منعقهه تح

لوا جامعه بینالملل

مبنا ایهه کنتر پیش مااها قبالً در کنوانسیون محهودی

ماخ

و کنتر و توایع مواد مخهر  1931بیهان ههه

بود که حاو مجاد در مورد کنتر بینالمللی تعهاد معهود اا مواد قابلتبهیل» بود .برا ماا مواد که قابلیه
تبهیل به فرآوردها رادارنه که اعتیاد اا هستنه .در ماده  11کنوانسهیون  1931تصهریح ههه امه کهه مهاخ یها
تجارت چنین فرآور هایی مجاا نیس ؛ مگر در مورد فرآوردههایی که اراش دارویی یا علمی دارنه آنههز تها امهانی
که نگرانی دول ها اا این جاات مرتجع گردد (قربانی .)59 :1395
کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد خطرناک  1936الزام به توقی این قبیل پیش مااها را مطرح کرد کهه حهاو مجهاد
کیجر برا ماخ

انحرا

امتحصا و تایه مواد مخههر بهود .درناایه

کنوانسهیون واحههه مهواد مخههر 1961

جایگزین هر دو کنوانسیون مزبور ه.
 کنوانسیون واحهه ماده مخهر 1961دیگر مرجع عمومی کنتر پیش مااها که خوامتار نظارت عالیه» بر چنین مواد ام
واحهه مواد مخهر  1961و پروت ل الحاقی  1972یاف

دربنه  8ماده  2کنوانسهیون

می ود که تا به امروا نیز اجرا می ود .بهعهالوه کنوانسهیون

دربنه  3ماده  2ام ان جهو بنه مواد قابل تبهیل به مواد مخهر را نیز فراهز مهاخ  .مهاده  37کنوانسهیون 1961
همچنین امضاء کننهگان کنوانسیون را به کش و ضبط پیش مااها

یمیایی و طرح مجاد کیجهر بهرا مهاخ

امتحصا و تایه غیرقانونی این قبیل مخهرات ملزم میکنه (.)Unated Nation, 1961
 کنوانسیون مواد روانگردان 1971در کنوانسیون ماد روانگردان  1971رایط کنتر پیش مااها گسترش یافه
ماخ

مواد روانگردان را نیز امل ود (ماده  .)2اااینرو پیش مااها کالً تح

تها مهواد هیمیایی موردامهتجاده در
تأثیر کنتر بینالمللی قرار گرفتنه

که مجاد اا آن به کش

و ضبط این مواد مربوط می هود .بهااینحها کنوانسهیون  1971متضهمن مجهاد بهرا

جهو بنه مواد خاصی که قابلی
ماول

تبهیل به مواد روانگردان را دا تنه نبود .برا ماا امهیه لیسهارجیک کهه بهه

قابلتبهیل به لیسارجیک امیه د اتیالمیه ( )LSDام

تح کنوانسیون  1971جهو بنه نمی ه و این

وضع تناا با کنوانسیون  1988تغییر پیها کرد (.)Unated Nation, 1971
 کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخهر و مواد روانگردان  1988ماامان ملل متحهکنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخهر و مواد روانگردان  1988ماامان ملل متحه تقریباً اا حمای جاانی برخوردار
ام  187 .کشور و منطقه (بهعالوه اتحادیه اروپا) این کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق هنه.
ایهه مقهماتی کنوانسیون کنتر و نظارت بر تجارت تعهاد اا مواد یمیایی امه کهه مهیتوانهه در مهاخ

مهواد

موردامتجاده قرار گیرد و ام ان تجارت آنها را برا اهها قانونی فراهز و درعینحا اا انحرا آنهها بهرا مهاخ
غیرقانونی مواد مخهر جلوگیر میکنه.
کنوانسیون  1988یک الوده قانونی برا کنتر پیش مااها ایجاد میکنه .صهها مهاده هیمیایی وجهود دارد کهه
میتوانه در ماخ

مواد مخهر موردامتجاده قرار گیرد .اا این تعهاد جمعاً  33ماده هیمیایی بههموجهب کنوانسهیون

 1988تح کنتر بینالمللی قرار گرفتن که  15ماده تح قوانین مخ گیرانهتر قرار گرفتنه
 تصویب بیانیه میامی و برنامه اقهام در بیستمین جلسه ویژه مجمع عمومی ماامان ملل متحهبا تصویب بیانیه میامی بیستمین جلسه ویژه مجمع عمومی ماامان ملل در ما  1988و انجام اقهامات مهرتبط بها
ارتقا هم ار ها بینالمللی مباراه با معضل جاانی مواد مخهر کنتر پیش مهااها نیهرو محهرک جهیهه بهه
دم

آورد که مشتمل بر قطعنامهها جهاگانها در مورد برنامهها اقههام مقابلهه بها مهاخ غیرقهانونی قاچهاق و

موءمصر محرکها آمجتامینی و پیش مااها بود (.)Unated Nation, 1988
 بیانیه میامی و برنامه اقهام 2009کنتر پیش مااها در بیانیه میامی و برنامه اقهام  2009با موضوت هم ار ها بینالمللی جا اتخاذ یهک راهبهرد
ی پارچه و متواان در مقابله با معضل جاانی مواد مخهر» نیز نقش دا

 .برنامه اقهام بهر لهزوم اتخهاذ یهک روی هرد

جاانی به منظور جلوگیر اا انحرا مخهرات صنعتی و پیش مااها آنها به مجار غیرقانونی در تمامی کشورها
تولیهکننهه ترانزی

و مصر کننهه تأکیه دا

.

پیشینه تحقیق
انه ( )1397به برمی دالیل انحرا اا مسیر قانونی و رون قاچاق پیش مااها مواد مخهر پرداخته و نتیجه مهی-
گیرد موءامتجاده قاچاقچیان اا ضع آگاهی و آمواش مأموران و انتقا مواد پیش ماا بهون هرگونه دم کهار یها
جاماا حرفها و مخجی کردن دربار تجار مجاا یا دم کار در برچسب انتقا پیش مااها در ظر مهواد مجهاا
تغییر در بستهبنه رنگ حجز کمبود دمتگاه ها کش و نبود دمتگاه تشخصی در مبهاد ورود عههم نظهارت
مؤثر بر مأموران و کارکنان گمرک رک ها و کارخانهها مجاا مهواد هیمیایی انحهرا در کارخانهه تولیهه مهواد
یمیایی و ادارات گمرک با روشها گوناگون تبانی قاچاقچیان با کارکنان متخل و .بهعنوان فرص برا تبا اران
اا دالیل انحرا و قاچاق پیش مااها مواد مخهر صهنعتی بهه همار مهیآینهه .عزیهز ماهر ( )1396بهه بررمهی
جغرافیا مرا مباد ورود کاال قاچاق (پیش مااها مواد مخهر صنعتی) در مه امهتان کردمهتان کرمانشهاه و

ایالم پرداخته و نتیجه میگیرد اا بین مه امتان فوق بیشترین مباد ورود پیش مااها مربوط به امهتان کردمهتان
ام ؛ میزان آن در امتانها کرمانشاه و ایالم بهمراتب کمتر ام همچنین در مه امهتان مهذکور نمهیتهوان ورود
پیش مااها مواد مخهر صنعتی یشه را محهود به نقطها خاص یا این ه نقطها خاص را منحصر بهه ورود پهیش
مااها دانس  .آقا گل ااده و هم اران ( )1395در تحقیق خو .د به بررمی یوهها مباراه با قاچاق مهواد مخههر در
محورها مواصالتی تاران پرداخته و نتیجه میگیرد یوه انتظامی مازترین یوه مباراه با قاچهاق مهواد مخههر بهه
ار تاران ام و بیش اا نیمی اا کشجیات را به عود اختصاص داده ام  .حیهر ( )1393راهبردها و چالشها
جامعه بینالمللی در کنتر پیش مااها را موردبررمی قرار داده و معتقه ام ضع هایی در ماختار و رونهه تولیهه و
تجارت مواد یمیایی موردامتجاده در ماخ غیرقهانونی مهواد مخههر احتمهاالً وجهود دارد .حهاتمی مزیهه و بهاهر
( .)1393به ارایابی مهیری پشتیبانی عملیات در کشجیات مواد مخهر پلیس مباراه با مواد مخهر ناجا (عملیات ویهژه
ناجا و فاتب) پرداخته و نتیجه میگیرنه؛ تجایزات و دمتگاهها کش و دیگر اخصهها تعریه ههه در آامهون
ارایابی با  %81باالترین نقش و بعه اطالعات و اخصها موردنظر در این بحث با  %77در رتبه دوم و بعهه نیهرو
انسانی با اخص آمواش و تجربه با  %5/72در رتبه موم نقشآفرینهی در میهزان کشهجیات مهواد مخههر را در مها
 1391در عملیات ویژه ناجا و فاتب را دا تهانه .جاللی و جیعی ( .)1392در پژوهش خود به بررمی نقش آمهواش-
ها تخصصی در افزایش میزان کش مواد مخهر مرامر کشور در ما ها  90-91پرداخته و نتیجه میگیرنه ی ی
اا عوامل ماز در افزایش میزان کشجیات انوات مهواد مخههر در مها  1391نسهب بهه مها  1390ارتقها دانهش
کارکنان پلیس مباراه با مواد مخهر اا روشها و ت نیکها جهیه قاچهاق تومهط مهوداگران مهر و نیهز فراگیهر
روش ها نوین مقابله با این پهیهه وم ام  .حبیب ااده ( )1392با بررمی کاربرد اطالعات پرونههههها جنهایی در
پلیس اطالعات محو نتیجه گرف نقش پروفایل فیزی ی و یمیایی مواد مخهر بها امهتجاده اا  AFPبههعنهوان یهک
مه ماامانی مورد تائیه ام  .یرااد و هم اران ( )1389نیز پس بررمی مؤثرترین یوهها انتظامی در جلهوگیر
اا ورود مواد مخهر در ارمتان اصجاان به این نتیجه رمیهنه که یوهها اطالعاتی بیشترین تأثیر را در مقابله بها
قاچاق مواد مخهر در ارمتان اصجاان در ما  1387دا ته ام ؛ پسااآن ام انات مالی و تجایزات در رتبهه دوم
آمواش عوامل انسانی در رتبه موم یوهها انتظامی و رامی_تاکتی ی نیز به ترتیب در رتبه چاهارم و پهنجز قهرار
دارنه.
روششناسی پژوهش
با توجه به این ه نتیجه تحقیق حاضر دارا کاربس در محیط اجرا ام اانظهر نهوت و ههه «کهاربرد » و اانظهر
ماهی «توصیجی» با ت نیک پیمایشی با کمک ابزار پرمشنامه امه  .جامعهه آمهار پهژوهش  149نجهر اا کارکنهان
پلیس مباراه با مواد مخهر امتان کردمتان ام  .حجز نمونه نیز بر اماس فرمهو کهوکران برابهر  110نجهر در نظهر
گرفته ه .پرمشنامهها پژوهش نیز اا طریق روش احتمالی و بهصورت تصادفی توایع و جمهعآور گردیهه .بهرا
تجزیه وتحلیل دادهها حاصل اا نتایج پرمشنامه اا نرمافزار  SPSSو آامونها آمهار رگرمهیون چنهه متغیهره و
آامون فردیمن امتجاده ه .آامون رگرمیون چنه متغیره برا ارایابی میزان تأثیرگذار توان عملیاتی پلیس مباراه
با مواد مخهر امل توان عملیاتی  -1نیهرو انسهانی  -2جمهعآور اطالعهات و دادههها و  -3تجایهزات و ام انهات
موردبررمی قرار گرف  .رتبهبنه توان عملیاتی پلیس در پیشگیر اا ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی نیهز اا
آامون فریهمن امتجاده ه.

توان عملیاتی

نیروی انسانی

پلیس

جمعآوری

تجهیزات و

اطالعات

امکانات

پیشییری از ورود
پیش سازها

شکل  - 1مدل مفهومی و روابط بین متغیرها

معرفی محدوده مطالعاتی
این امتان با ومعتی برابر  29136.547کیلومترمربع معاد  1.7درصه ومع

کل کشور در نوار کوهستانی غهرب و

در محور ما غربی-جنوب غربی ایران واقع هه ام (امتانهار امتان کردمتان  .)77 :1390بهر امهاس آخهرین
تقسیمات کشور در ما  1395این امتان دارا  10ارمتان  30ار  27بخش  84دهستان و  1900رومهتا
ام  .امتان کردمتان به لحان ویژگیها توپوگرافی منطقها ناهموار ام که ناهموار ها امتان را «د

هها» و

«مرامینها مرتجع» تش یل میدهنه (عزیز مار .)3 :1396
جمعی امتان کردمتان بر اماس مر مار عمومی نجوس و مس ن ما  1395برابر  1603011نجر ام ؛ که اا
این میزان  66درصه ارنشین و  34درصه را جمعی رومتایی این امتان تش یل میدهنه.
بحث و یافتهها
در این بخش اا پژوهش برا منجش فرضیهها تحقیق ابتها به بررمی میزان اثربخشی توان عملیاتی پلیس در مه
حواه  -1نیرو انسانی  -2جمعآور آمار و اطالعهات و  -3ام انهات و تجایهزات بها امهتجاده اا روش ههزامهان در
رگرمیون چنه متغیره پرداخته هه ام  .مهپس هرکههام اا متغیرهها مسهتقل پهژوهش بههصهورت جهاگانهه نیهز
موردمنجش و ارایابی قرارگرفتهانه .رتبه بنه میزان تأثیرگذار هر یک اا متغیرهها مسهتقل پهژوهش بهر متغیهر
وابسته (پیشگیر اا ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی) نیز اا آامون فریهمن در محیط نرمافهزار  SPSSکمهک
گرفته هه ام .
فرضیه اول :توان عملیاتی نیروی انسانی پلیس در پیشهییری از ورودی پهیش سهازهای مهواد یهنعتی
اعتیادآور تأثیرگذار است.
ضریب همبستگی چنهگانه محامبه هه برا تأثیر توان عملیاتی نیرو انسهانی پلهیس در پیشهگیر اا ورود پهیش
مااها مواد مخهر صنعتی برابر  0/772ام  .ضریب تعیین نیز برابر  6.37و رق
 0.602ام ؛ بنابراین توان عملیاتی پلیس بهطور خهالص تناها قهادر امه

تعیهین تعههیل ههه نیهز برابهر

 60.1درصهه اا تغییهرات متغیهر وابسهته

(پیشگیر و مقابله با ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی) را تبیین میکننه؛ و باقیمانهه نیهز مقههار بهه عهواملی
بهجز عوامل موردبررمی در پژوهش حاضر مربوط ام .
جدول  - 1خالصه مدل رگرسیونی فرضیه اول
روش

ضریب همبستگی چنهگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعهیل هه

خطا
امتانهارد

آماره دوربین
4
واتسون

روش هزامان

0/772

0/637

0/601

1.02

0.990

Watson Camera Statistics

4

جدول  - 2ضریب رگرسیونی مؤلفههای گویه توان عملیاتی نیروی انسانی در مقابله با ورود پیش سازهای
مواد مخدر صنعتی

0.00
0

0.75
5

0.589

0.651

4.3
1

0.00
0

تنامب نیرو انسانی با نیااها مهاامانی در حهواه مقابلهه بها 0.36
9
ورود پیش مااها

0.0459

4.26 0.597

0.00
01

0.69
8

0.032

0.065

4.2
3

0.00
0

کامل بودن مرمایه انسانی پلیس در حهواه نامهایی و مقابلهه 0.89
2
با ورود پیش مااها

0.782

0.069

5.2

0.00
0

وجود افراد متخصص بهانهااه کافی

0.98
5

0.039

0.095

4.3
7

0.00
0

متنامب بودن نیرو انسانی موجود با نیااها ماامان

0.39
7

0.0582

0.059
3

5.4
1

0.00
0

0.854

0.059

4.2

0.00

3

0

وجود افراد آمواش دیهه و متخصص در نامهایی و مقابلهه بها 0.23
3
ورود پیش مااها

0.082

0.050
2

4.0
1

0.00
0

1.36

0.789

0.052

5.1
7

0.00
0

0.70
9

0.697

0.062
1

4.8
7

0.00

0.059

5.1

1

9

مؤلجه

STandarized Co.
Unstandardized Co.
T
Std.Er
beta
B
ror
3.2 0.056
0.87
0.067
7
9
1

منجهها

وجود افراد بادانش کافی در حواه نامایی پیش مااها
وجود افراد باماارت کافی در حواه نامایی پیش مااها

کمی نیرو انسانی در حواه نامایی و مقابله با ورود پیش
مااها

توان عملیاتی نیرو انسانی

نقش افراد باتجربه و توانایی اختصاصی بهاال در مقابلهه بها ورود 0.98
پیش مااها

قابلی انتقا تجربیات بهصورت نظاممنه به نیروها جوان و
کزتجربه
قابلی

برقرار ارتباطات ماانهه بین پلیس با دیگر حواهها

ناجا و هزافزایی
قابلی

بانگام ماا دانش تخصصی

5

0.55
9

تجویض اختیارات الام در حواه نامایی و مقابله با ورود پیش 0.75
مااها

9

0.0601
0.035

5.63 0.069

sig

0.00
/000
0

فرضیه دوم :توان عملیاتی پلیس در جمع آوری اطالعات در پیشهییری از ورودی پهیش سهازهای مهواد
ینعتی اعتیادآور تأثیرگذار است.
ضریب همبستگی چنهگانه محامبه هه برا متغیرها مستقل تحقیق برابر  0.563ام ( )MR=0.597و مجهذور
آن یعنی ضریب تعیین برابر  0/552ام ؛ بنابراین اقهامات اطالعاتی بهطور خهالص  55.2درصهه اا تغییهرات متغیهر
وابسته (پیشگیر و مقابله با ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی) را تبیین میکننه.
جدول  - 3خالصه مدل رگرسیونی فرضیه دوم

روش

ضریب همبستگی

روش هزامان

چنهگانه

ضریب تعیین

0/563

0/795

ضریب تعیین

آماره دوربین

خطا

5

تعهیل هه

امتانهارد

واتسون

0/552

0.923

0.991

جدول  - 4ضریب رگرسیونی مؤلفههای گویه جمعآوری اطالعات در مقابله از ورود پیش سازهای ورود مواد مخدر صنعتی
مؤلجه

منجهها
بارهگیر اا منابع اطالعاتی مخبرین
بارهگیر اا اطالعات و گزارشها مردمی

توان عملیاتی تجایزات

STandarized Co.
Unstandardized Co.
Std.Err
beta
B
or
0.0821
0.0367
0.749

8.53

0.000

0.592

6.43

0.000

5.67

0.0001

4.97

0.0001
0.000

T

sig

082

0.479

جمعآور و اعالم بهموقع اخبار به یگانها عملکننهه

0.152

0.0164

0.431

نجوذ در ب هها حملونقل و ترانزی

0.239

0.0357

0.541

ردگیر و ردیابی عاملین توایع مواد مخهر صنعتی

0.317

0.0.34

0.0557

2.24

بارهگیر اا گزارشها دیگر ارگانها و مایر مباد ا ربط

0.227

0.263

0.087

1.22

0.000

0.179

0.034

0.055

2.97

0.000

0.259

0.0333

0.0354

4.61

0.000

0.396

0.257

0.0431

4.99

0.000

0.621

0.0379

0.099

5.01

0/000

نامایی نحوه ورود و مسیرها ورود پیش مااها
نجوذ در بانهها و ب هها توایع مواد مخهر
بارهگیر اا میستزها

نود امتراق ممع و ...

بارهگیر اا بانکها اطالعاتی موجود

فرضیه سوم :توان عملیاتی تجهیزات و امکانات پلیس در پیشییری از ورودی پیش سازهای مواد ینعتی
اعتیادآور تأثیرگذار است.
ضریب همبستگی چنهگانه محامبه هه برا متغیرها مستقل تحقیق برابر  0/347ام ( )MR=0.489و مجهذور
آن یعنی ضریب تعیین برابر  4090ام ؛ بنابراین اقهامات اطالعاتی بهطور خالص  40.09درصهه اا تغییهرات متغیهر
وابسته (پیشگیر و مقابله با ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی) را تبیین میکننه.
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جدول  - 5خالصه مدل رگرسیونی فرضیه سوم

روش

ضریب همبستگی

روش هزامان

چنهگانه
0/511

ضریب تعیین
0/489

ضریب تعیین

آماره دوربین

خطا

6

تعهیل هه

امتانهارد

واتسون

0/409

0.987

1.004

جدول  - 6ضریب رگرسیون تأثیر مؤلفههای گویه توان عملیاتی تجهیزات و امکانات پلیس در مقابله با
ورود پیش سازهای مواد مخدر صنعتی

5.41

0.000

مگها مواد یاب

0.755

0.589

0.651

4.31

0.000

میستزها امنیتی کنتر مراها

0.369

0.0459

0.597

5.2

0.0001

دمتگاهها آ ارماا مواد مخهر

0.698

0.032

0.065

4.23

0.000

امتجاده اا ردیابی ال ترونی ی متصل به میستز موقعی یاب

0.892

0.782

0.069

4.26

0.000

دمتگاهها باد ام نر

0.985

0.039

0.095

4.37

0.000

دمتگاهها ای س ر چمهانی و خودرویی

0.397

0.0582

0.0593

3.27

0.000

تجایزات ال ترونی ی کنتر  /انسهاد مرا

0.985

0.854

0.059

4.23

0.000

تجایزات فیزی ی فنی کنتر /انسهاد مرا

0.759

0.035

0.069

5.63

0/000

مؤلجه

STandarized Co.
Unstandardized Co.
Std.Err
beta
B
or
0.0569
0.067
0.871

منجهها
تجایزات دیه در ب برا رصه مرا

sig

T

توان عملیاتی تجایزات

فرضیه چهارم :میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفههای توان عملیاتی پلیس در پیشهییری از ورود پهیش
سازهای مواد مخدر ینعتی متفاوت است.
برا بررمی وجود و یا عهم وجود تجاوت بین میزان تأثیرگذار مؤلجهههها مربهوط بهه گویهههها تهوان عملیهاتی
موردبررمی در پژوهش اا آامون فریهمن امتجاده گردیه .برا انجهام ایهن آامهون هماننهه آامهون رگرمهیون چنهه
متغیره؛ ابتها اا طریق دمتور  Computeمیانگین هریک اا گویهها توان عملیاتی محامبه و مپس اا طریق آامون
فریهمن به مقایسه میانگین رتبها هر یک اا مه گویه توان عملیاتی (انسا نی اطالعاتی و تجایزاتهی) پرداختهه هه.
نتایج این بررمی نشان داد گویه توان اطالعاتی با میانگین  3.75رتبه او را به خود اختصاص داده ام

گویه تهوان

عملیاتی نیرو انسانی و تجایزات نیز به ترتیب با  3.1و  2.21رتبهها دوم و موم را در بهین گویهههها مههگانهه
موردبررمی به خود اختصاص دادهانه.
نتایج آامون کا ام وئر فریهمن نیز نشان می دهه این فرضیه بها ضهریب کها امه وئر  12.523درجهه آااد  2و
مطح معنادار  0.00قابلقبو و پذیرفته هه ام .
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جدول  - 7مقایسه میانگین رتبهای گویههای توان عملیاتی پلیس در مقابله با ورود پیش سازهای مواد مخدر صنعتی

تعهاد

199

ضریب کا ام وئر

12.523

درجه آااد ()df

2

مطح معنادار  /ضریب خطا Asymp.sig

0.000

جدول  - 8مقایسه میانگین رتبهای گویههای عملیاتی پلیس در مقابله با ورود پیش سازهای مواد مخدر صنعتی

ردی

گویه

رتبهبنه
میانگین

1

توان عملیاتی اطالعاتی

3.75

2

توان عملیاتی نیرو انسانی

3.1

3

توان عملیاتی تجایزات و ام انات

2.21

نتیجهگیری
نتایج بررمی ها صورت گرفته نشان داد هر مه توان عملیاتی در مقابلهه و پیشهگیر بها ورود پهیش مهااها مهواد
مخهر صنعتی تأثیرگذار میبا نه اا بین توانها عملیاتی موردمطالعه توان عملیاتی پلهیس مبهاراه بها مهواد مخههر
امتان کردمتان درامینهٔ جمع آور آمار و اطالعات با میهانگین رتبهها  3.75اا تهوان عملیهاتی نیهرو انسهانی و
تجایزات و ام انات که به ترتیب میانگینها رتبها  3.1و  2.21را به خود اختصاص دادهانه پایینتر ام  .بررمهی
میزان تأثیرگذار مه متغیر موردبررمی نیز نشان داد هر مه متغیرها در پیشگیر و مقابله با ورود پهیش مهااها
مواد مخهر صنعتی تأثیرگذارنه  .در این میان متغیر توان عملیاتی نیرو انسانی خود بهتناایی قادر ام  60.1درصه
اا واریانس متغیر وابسته (پیشگیر و مقابله با ورود پیش مااها صهنعتی) را تبیهین نماییهه .ایهن میهزان بهرا دو
متغیر جمع آور اطالعات و ام انات و تجایزات به ترتیب برابر  55.2و  40.9ام که گویایی این موضوت امه کهه
توان عملیاتی پلیس در این دو امینه در مطح پایینتر قرارگرفته ام .
مقایسه نتایج حاصل با نتایج تحقیهق حاتمی مزید و باهری ( )1393در خصهوص تأثیرگهذار متغیرهها انسهانی
اطالعاتی و تجایزاتی در مقابله با پیس مااها صهنعتی همسهو و ههزخهوان امه بها ایهن تجهاوت کهه در تحقیهق
موردا اره تجایزات و دمتگاهها کش بیشترین تأثیرگذار را در کش مواد مخهر به خود اختصاص دادهانه ایهن
مورد می توانه نا ی اا ماهی متجاوت و نحوه منجش متمایز متغیرها پژوهش با ه .همچنین نتایج تحقیق بهنوعی
با نتایج پژوهش جاللی و شفیعی ( )1392در خصوص ارایابی نقش ماب

آمواشها تخصصی در افهزایش میهزان

کشجیات مواد مخهر همسو و هزرامتا ام  .اا ااویه دیگر نیز می توان نتایج توان عملیاتی پلیس در جمعآور آمار و
اطالعات را با نتایج تحقیق حبیب ااده ( )1392در خصوص کاربرد اطالعات پرونههها جنایی در پلیس در کشهجیات
مواد مخهر نیز همسو و هزرامتا ام  .پژوهش شیرزاد و همکاران ( )1389نیز که به بررمی هیوههها انتظهامی
مقابله در جلوگیر و مقابله با ورود پیش مااها مواد مخهر پرداخته ام
آمار و اطالعات دارا قراب

و نزدی ی ام .

با برخی اا مؤلجهها متغیهر جمهعآور

نتایج پژوهش همچنین نشان داد تجویض اختیارات الام در حواه نامایی و مقابله با ورود پیش مااها مواد مخههر
صنعتی با ضریب تأثیرگذار  5.63بیشترین تأثیرگذار را در بین کلیه متغیرها موردبررمی در این گویه به خهود
اختصاص داده ام  .همچنین مؤلجه متنامب بودن نیرو انسانی موجود با نیااها ماامانی بها ضهریب تأثیرگهذار
 5.41و م مل بودن مرمایه انسانی پلیس در حواه نامهایی و مقابلهه بها ورود پهیش مهااها صهنعتی بها ضهریب
تأثیرگذار  5.2رتبه دوم و موم تأثیرگذار را در این گویه به خود اختصاص دادهانه.
اا بین مؤلجهها موردبررمی در گویه جمع آور اطالعات در پیشگیر اا ورود پیش مهااها مهواد مخههر صهنعتی
باره گیر اا منابع اطالعاتی مخبرین با ضریب تأثیرگذار  8.53بیشترین تأثیرگهذار و باهرهگیهر اا اطالعهات و
گزارشها مردمی و جمعآور و اعالم بهموقع اخبار به یگانها عمهلکننههه نیهز بها ضهرایب تأثیرگهذار  6.43و
 5.67رتبهها دوم و موم تأثیرگذار را به خود اختصاص دادهانه .در بررمی مؤلجهههها متغیهر گویهه تجایهزات و
ام انات مقابله با پیشگیر اا ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی نیز مشخص گردیه توان عملیهاتی در تجایهزات
فیزی ی فنی کنتر  /انسهاد مرا با ضریب تأثیرگهذار  5.63رتبهه او تأثیرگهذار را بهه خهود اختصهاص دادهانهه.
تجایزات دیه در ب برا رصه مرا و میستزها امنیتی کنتر مراها نیز به ترتیب با ضرایب تأثیر  5.41و  5.2در
رتبهها دوم و موم تأثیرگذار قرار دارنه .با توجه به بررمیها انجامگرفته در گویه توان عملیاتی پلیس نتایج ایر
حاصل گردیه:
 پایین بودن تعهاد افراد بادانش و ماارت کافی در حواه قابله و پیشگیر اا ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتی عهم همخوانی و تنامب نیرو انسانی موجود با نیااها ماامانی و کز بودن تعهاد آنها بی توجای به نقش م مل بودن نیروه ا که بعضاً مبب گردیهه دریک امینه علمی و فنی گاهاً چنه نجر وجود دا هتهبا ه اما در برخی امینهها کسی وجود نها ته با ه.
 کمبود افراد متخصص بهانهااه کافی و نبود تنامب کافی بین نیروها جذب هه با نیااها موجود و آتی کمبود نیروها آمواش دیهه با توانایی و تخصص باال درامینهٔ مواد مخهر صنعتی و پیش مااها موردنیاا تایههآنها
 فراهز نبودن قابلی ها انتقا تجربیات به نیروها جهیه االمتخهام بی توجای به فرآینه بانگام ماا دانش تخصصی درامینهٔ نیااها پیش رو مهاامان در مقابلهه و پیشهگیر ااورود پیش مااها صنعتی
 مش الت قانونی درامینهٔ تجویض اختیارات الام و کافی برا مقابلهه بها قاچاقچیهان پهیش مهااها مهواد مخههرصنعتی
 کمبود بودجه موردنیاا برا بارهگیر اا منابع و مخبرین در مقابله با ورود پیش مااها مواد مخهر صنعتیهماهنگی پایین انتقا اطالعات جمعآور هه به یگانها عملکننهه نبود رایط منامب برا بارهگیر اا میستزها نود و امتراق ممع و ... ضع بانکها اطالعاتی موجود و بانگام نبودن آنها نبود تجایزات و ام انات پیشرفته نظیر میستز ها ردیهابی ال ترونی هی متصهل بهه میسهتزهها موقعیه یهابدمتگاهها باد ام تر و دمتگاهها ای س ر چمهانی و خودرویی
 عهم فراهز بودن رایط منامب برا بارهگیر اا توانمنه مگها مواد یابه -نبود تجایزات منامب کنتر /انسهاد مراها

با وجه به جمیع موارد موردمطالعه می توان نتیجه گرف که نبود ام انات و تجایزات کافی و منامب برا مقابلهه بها
ورد پیش مااها صنعتی ااجمله اصلی تهرین موانهع موجهود در مقابلهه بها ورود پهیش مهااها صهنعتی در امهتان
کردمتان به مار میآیه.
منابع
منابع فارسی
 احتشامی علی ( .)1385کلیات و طبقهبنه مواد مخهر دانشگاه علوم انتظامی امین تاران.
 امتانهار امتان کردمتان ( .)1390طرح آمهایش امهتان کردمهتان معاونه

برنامههوبودجهه امهتانهار امهتان

کردمتان مانهمین مشاور کاردوک.
 حاتمی مزیه هو نگ باهر

تامینه ( .)1393ارایابی مهیری پشتیبانی عملیات در کشجیات مواد مخهر پلهیس

مباراه با مواد مخهر ناجا (عملیات ویژه ناجا و فاتب) فصلنامه مطالعات مبهاراه بها مهواد مخههر مها
بیستز و بیس

شهز هماره

و ی ز .25-33

 حبیب ااده اصغر ( .)1392کاربرد اطالعات پرونهه ها جنایی در پلیس اطالعات محهور :ماهالی اا پروفایهل مهواد
مخهر مطالعات مباراه با مواد مخهر ما پنجز ماره هجههز و نوادهز.
 حیهر

اهرا ( .)1393راهبردها و چالشها جامعه بینالمللی در کنتر پیش مااها فصلنامه مبهاراه بها مهواد

مخهر دوره  6ماره .83-91 23-22
 جاللی امیه و اصغر جیعی ( .)1392نقش آمواش ها تخصصی در میزان کش مواد مخهر در مرامر کشهور در
ما ها  90-91مطا لعات مباراه با مواد مخهر ما پنجز ماره هجههز و نوادهز.
 دفتر مقابله با مواد و جرم ماامان ملل متحه ( .)UNODCامتانهاردها بهینالمللهی پیشهگیر اا مصهر مهواد
ترجمه دفتر مقابله با مواد و جرم ماامان ملل متحه در ایران با هم ار متاد مباراه با مواد مخهر جماور امهالمی
ایران تاران
 دعاگویان داوود حبیب ااده مل ی اصحاب ( .)1390بررمی عوامل مؤثر بر تغییر الگو مصهر مهواد مخههر در
میان جوانان؛ اا مواد مبک بهمو مواد منگین فصلنامه علمی-پژوهشی دانش انتظهامی دوره  13هماره -133 1
.105
 انه نوروا علی ( .)1397بررمی دالیل انحرا اا مسیر قانونی و رونه قاچاق پیش مااها مواد مخهر فصهلنامه
مواد مخهر دوره  10ماره .101-116 38
 یرااد جال فقیه فرد پیمان جمشیه مسلز احتشامی علی و محمهه رمهایی ( .)1389بررمهی مهؤثرترین
یوهها انتظامی در جلوگیر اا ورود مواد مخهر؛ مطال عه مورد  :ارمهتان اصهجاان فصهلنامه علمهی_پژوهشهی
انتظام اجتماعی ما دوم ماره دوم.
 عزیز مار خیام ( .)1396جغرافیا مرا مباد ورود کاال قاچاق پیش مهااها مهواد مخههر صهنعتی در
امتان ها کردمتان کرمانشاه و ایالم فصلنامه مطالعات مباراه با مواد مخهر دوره  9ماره .32-43 33
 کتابهار حسین ( .)1388نامایی رونه قاچاق پیش مااها و کش آامایشگاهها ایرامینی تولیهه مهواد مخههر و
روانگردان اداره کل امور اجرایی مباراه با مواد مخهر.

 قربانی ابراهیز ( .)1395جزوه امور منطقها و بینالمللی مباراه بها مهواد مخههر و ناادهها دخیهل در مقابلهه و
مباراه پلیس مباراه با مواد مخهر فرمانههی انتظامی امتان آذربایجان غربی.
 قربانی ابراهیز ( .)1395تبیین وجوه ا تراک و افتراق کنوانسیونها  1988 1971 1961مواد مخهر با قوانین
داخلی جماور امالمی ایران فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بینالملل پلیس ا

 قربانی ابراهیز ( .)1396روشها نوین کش

شز ماره .51-80 37

و آنالیز قانونی مواد مخهر و روانگردان فصلنامه مطالعات مباراه با

مواد مخهر دوره  3ماره .35-45 34
 کریمی مجیه پیش مااها تاران انتشارات ناجی نشر.

 محمه پارما علی حمیه کیا غالمرضا آقاگلزاده غالمحسین ( .)1395یوهها مباراه با قاچاق مهواد مخههر
در محورها مواصالتی به تاران فصلنامه مطالعات مباراه با مواد مخهر دوره  10ماره .21-34 38
 مرکز آمار ایران ( .) 1395نتایج تجصیلی مر مار عمومی نجوس و مسه ن امهتان کردمهتان برگرفتهه اا مهای
مرکز آمار Www.Amar.Org
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