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چکیده
زمینه و هدف :امروزه پديدۀ مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن به عنوان يک جرم سازمانيافته شناخته شده و به يک معضل
اساسي براي بسياري از كشورهاي جهان تبديل شده است .پژوهش حاضر ،با هدف ارائه راهبردهاي جرميابي جرائم
سازمانيافتۀ مواد مخدر انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر يک مطالعۀ كيفي به روش تحليل مضمون است .مشاركتكنندگان در اين پژوهش براساس قاعده و
اصل اشباع نظري شامل  22نفر از افراد صاحبنظر و خبرگان در دسترس در حوزۀ راهبردهاي جرميابي جرائم سازمانيافتۀ مواد
مخدر بودند كه با روش نمونهگيري هدفمند به عنوان اعضاي نمونۀ آماري انتخاب شدند .براي جمعآوري دادههاي كيفي،
مصاحبۀ نيمه ساختارمند انجام شد .تحليل يافتهها با استفاده از روش تحليل محتواي هدايتشده تحت نرمافزار MAXQDA
صورت گرفت.
یافتهها :براساس يافتههاي پژوهش ،تعداد پنج راهبرد اصلي به ترتيب راهبردهاي ساختار و فرآيند مواد مخدر ،كنترل و مبارزه
(ملي) ،تعامالت برونسازماني (محيط ملي) ،تعامالت برونسازماني (بينالمللي) و تقويت نيروي انساني مشتمل بر  110مؤلفه
شناسايي شد.
نتیجهگیری :مهمترين نتايج اين راهبردها شامل تقويت ساختار پليس ،افزايش بودجۀ عملياتي ،اشراف اطالعاتي،
هوشمندسازي و سنجش از دور ،تقويت ديپلماسي پليسي و مرزي ،طرحريزي عملياتهاي برونمرزي ،ايجاد مجتمعهاي ويژۀ
قضائي مبارزه با مواد مخدر ،ارتقاء اثربخشي اقدامات نظارتي و كنترلي و تقويت آموزش و اقدامات پيشگيرانه است.
کلید واژهها :راهبرد ،جرميابي ،جرائم سازمانيافته ،مواد مخدر.
استناد :کریمی ،مجید؛ احمدوند ،علیمحمد؛ جزینی ،علیرضا و حبیبزاده ،اصحاب (بهار  .)1400راهبردهای جرمیابی
جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر .فصلنامۀ پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،)60(16 .صص. 9-30
DOR: dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.1.9

______________________________________________________
 .1برگرفته از رسالۀ دكتري جرميابي دانشگاه علوم انتظامي امين با عنوان «راهبردهاي جرميابيِ جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر».
 .2دانشجوي دكتري جرم يابي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي امين ،تهران ،ايران (نويسندۀ مسئول)،
m.karimiphd@gmail.com
 .3استاد مديريت سيستم دانشگاه ايوانکي ،تهران ،ايرانa.ahmadvand@eyc.ac.ir ،
 .4دانشيار مديريت دانشگاه علوم انتظامي امين و رئيس انجمن علمي پژوهشهاي انتظامي ايران ،تهران ،ايران،
alirj1101@gmail.com
 .5دانشيار ارتباطات اجتماعي دانشگاه علوم انتظامي امين ،تهران ،ايرانsocialnetwork061@gmail.com ،
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مقدمه
از جرائم ارتکابي جهان امروز كه به امنيت جوامع شدت را تحت شعاع قرار ميدهد،
مسئله قاچاق مواد مخدر و نفوذ روزافزون آن در جوامع است .سازمان بهداشت جهاني
مسئله مواد مخدر اعم از توليد ،انتقال ،توزيع و مصرف را در كنار سه مسئله جهاني
ديگر يعني توليد و انباشت سالحهاي كشتارجمعي ،آلودگي محيطزيست ،فقر و
شکاف طبقاتي ،ازجمله مسائل اساسي شمرده است كه حيات بشري را در ابعاد
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي در عرصۀ جهاني مورد تهديد و چالش جدي
قرار ميدهد (قرباني ،1398 ،ص .)31ويژگي سازمانيافتگي و فراملي بودن جرائم مواد
مخدر موجب شده تا هيچ كشوري نتواند از عواقب زيانبار آن مصون بماند (معظمي،
 ،1387ص .)30تنها مصداق جرم سازمانيافتهاي كه در حال حاضر در ج.ا.ايران رواج
دارد ،مربوط به مواد مخدر است .جرائم مواد مخدر ،پيش از آنکه فعاليتي تجاري و
اقتصادي در عرصۀ مافياي اقتصاد بينالمللي باشد ،ابزاري كارآمد ،مؤثر و راهبردي در
گسترش نظام سلطۀ صاحبان قدرت جهان بر كشورهاي توسعهنيافته محسوب ميشود
(مرزداراني ،1390 ،ص .)97مافياي جهاني مواد مخدر با برنامهريزي ،هدايت و حمايت
امکانات ويژه و مستمر سرويسهاي اطالعاتي و تروريستي كشورهاي بيگانه به عنوان
يک جرم سازمانيافتۀ قاچاق مواد مخدر در حال فعاليت هستند .به همين دليل ،رهبر
معظم انقالب ،مبارزۀ مسئوالن نظام جمهوري اسالمي با مواد مخدر را «جهاد بزرگ»
معرفي ميكند (كريمي و قرباني ،1399 ،ص .)23حال با توجه به شرايط حساس
جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران و بافت فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي
شرق و حاشيۀ شرق كشور و همجواري با دو كشور افغانستان و پاكستان و حضور
نيروهاي خارجي در آن كشورها ،طوائف و ديدگاه آنها نسبت به گروههاي فعال مواد
مخدر اين موضوع را براي كشور ايران به عنوان تهديدي جدي مبدل ساخته است
(قرباني ،1395 ،ص .)10از طرفي ،خطر و تهديد جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر همزمان
با پيشرفت علم و فناوري در عرصۀ جهاني و ظهور روانگردان مواد مخدر و مظاهر آن،
سبب پيچيدگي ساختار گروههاي مجرمانه ،شبکهسازي مافياي سازمانهاي جهاني

راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

ترانزيت مواد مخدر و تأثير شگرف بر اقتصاد ،سياست ،امنيت و در نهايت كل جوامع ملي
و بينالمللي شده است (قرباني ،1399 ،صص .)37-36برخي معتقدند كه قاچاق مواد مخدر
به عنوان جرمي سازمانيافته و بينالمللي ،تهديدي بدون مرز و غيرنظامي شناخته ميشود كه
زمينههاي سستي بنيادهاي اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماع جوامع را فراهم ميآورد.
براساس بررسيهاي به عمل آمده از پروندههاي چند سال اخير در پليس مبارزه با مواد
مخدر ،مشخص شد سران و عناصر اصلي شبکههاي قاچاق مواد مخدر كمتر دستگيرشده و
اغلب پروندههاي با دستگيري عوامل ردۀ چندم باندها و شبکههاي قاچاق ،مختومه شده يا
با اعدام و مجازات حلقههاي انتهايي اين باندها و شبکهها پرونده مختومه ميشود (اشرفي و
كاظمي ،1394 ،ص.)63

در اين ميان ،عناصر اصلي قاچاق و سرباندها به فعاليت خود ادامه داده و اموال و دارايي-
هايي آنها كه با ترفندهاي گوناگون به دست آمده ،از منظر قانون همواره پنهان ميماند.
به نظر ميرسد كه با وجود يک راهبرد مدون ،نظاممند ،كارآمد و هدفمند ،به درستي
بتوان اولويتهايي جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر را شناسايي و تحت كنترل درآورده و
مديريت كرد .البته اهميت و ضرورت شناسايي باندها و شبکههاي مواد مخدر و ارائه
راهبردهاي جرميابي مربوطه ،بهطور كامل براي ناجا و پليس مبارزه با مواد مخدر
مشخص است .در اين خصوص ،شناسايي ارتباطات و فعاليت باندها و شبکههاي قاچاق
مواد مخدر و دستگيري عناصر اصلي دخيل ،تدوين راهبردي مناسب در جهت تجزيه و
تحليل ساختار شبکههاي قاچاق مواد مخدر ،نحوۀ شناسايي و برخورد با سران و عناصر
اصلي شبکههاي سازمانيافتۀ قاچاق (بازيگران اصلي) ،وارد كردن ضربه به بنيان مالي
شبکه هاي قاچاق (جريان مالي) ،بررسي علل و عوامل ناكامي در اين زمينه ،ارائه
راهکارهاي مناسب و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين ارتباط از اهميت خاصي
برخوردار است كه اين تحقيق در پي بررسي نقش و جايگاه اين متغيرها در نحوۀ
شناسايي عناصر اصلي و سرشاخههاي قاچاق مواد مخدر و ارائه راهبردي مؤثر و كارآمد
در اين زمينه است .بنابراين ،با توجه به مطالب فوق و بررسيهاي انجامشده ،مسئله اصلي
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تحقيق عبارت است از اينکه ،راهبردهاي جرميابي جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر
كداماند؟
در ادامه ،به برخي از مطالعات و پژوهشهاي مرتبط و نزديک به موضوع اشاره ميشود.
نجفي علمي و فرامرزي ( )1397در تحقيقي با عنوان «مطالعۀ تطبيقي جرميابي جرائم
سازمانيافته در پليس ايران و آلمان» به اين نتيجه دست يافتند كه تنظيم راهبرد و
خطمشي مشترک مبارزه با جرائم سازمانيافته ،ايجاد يک پليس تخصصي و فني،
بازنگري در قوانين و توجه به مقررات فراملي و بينالمللي و حقوق بشر امري مهم و
اساسي در امر مبارزه با مواد مخدر است .همچنين ،سيادت و پيرعلي ( )1395در تحقيقي
با عنوان «جرائم سازمانيافتۀ فراملي و نقش اينترپل در مقابله با آن» ،ضمن بررسي
جرائم سازمانيافتۀ فراملي به اين نتيجه دست يافتند كه اين جرائم همزمان با پيشرفت
علم و فناوري در عرصۀ جهاني ،با اشکال نوين خودنمايي كرده است و ميتوان با
اتخاذ سياستها و راهبردهاي اجرايي و كارا ،از تهديدات ناشي از جرائم سازمانيافتۀ
فراملي جلوگيري كرد.
رستم پور و سبزواري نژاد ( )1395در پژوهشي با عنوان «روشهاي تحقيقاتي ويژۀ
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با جرائم سازمانيافتۀ فراملي» به اين نتيجه
دست يافتند كه با اتخاذ روشهاي پليسي مانند عمليات ،دامگستري ،نفوذ و تحقيقات
طبق كنوانسيون پالرمو ميتوان راهبردهاي مبارزهاي با قاچاق مواد مخدر را تقويت كرد.
زكريايي ( )1389نيز در تحقيقي با عنوان «درآمدي بر اقتصاد و تجارت مواد مخدر» به
اين نتيجه دست يافتند كه سازمانهاي جنايي با بهرهمندي از جهانيشدن اقتصاد و
فناوريهاي جديد ارتباطي و حمل و نقل ،بهگونهاي فزاينده ،عمليات خود را در
فراسوي مرزها مستقر ساختهاند .راهبرد آنها استقرار كاركردهاي مديريتي و توليدي
در مناطق كمخطر يعني مناطقي است كه اين سازمانها در آن از كنترل نسبي بر
محيط نهادي برخوردارند .آنها در عين حال مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي
خود برميگزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا از اين راه بتوانند
قيمتهاي باالتري مطالبه كنند.
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از نظر يوروپل ،)2017( 1ميزان پولشويي و درآمدهاي حاصل از مواد مخدر و ساير
جرائم سازمانيافته بسيار قابلتوجه است .اشنايدر ،)2013( 2در پژوهش خود با عنوان
«جرائم سازمانيافته»  ،درصدد مطرح كردن ارتباط خشونت و مواد مخدر به عنوان يک
جرم سازمانيافته بود و به اين نتيجه رسيد كه اين امر سرمنشأ اغلب خشونتها عليه افراد
است .باگلي )2013( 3نيز در پژوهشي با عنوان قاچاق سازمانيافتۀ مواد مخدر ،به نتيجه
رسيده است كه دگرگوني اساسي يا تطبيق ساختارهاي اقتصادي ،سياسي يا سازماني
كشورهاي منطقه در ارتباط با اقتصاد غيرقانوني مواد مخدر تحت تأثير قرارگرفته است.
راهبرد :تاكنون تعاريف زيادي از كلمۀ راهبرد به عمل آمده است كه برخي از اين
تعاريف ،راهبرد يا استراتژي را علم برنامهريزي و هدايت عمليات نظامي بزرگ در
مقياس كالن با هدف تشخيص و يافتن بهترين موقعيت قبل از شروع درگيري واقعي با
دشمن ميداند .در واقع ،راهبرد مفهومي است كه از عرصۀ نظامي نشئت گرفته و بعداً در
ساير عرصهها ازجمله اقتصاد ،تجارت ،سياست و مملکتداري از كاربرد زيادي
برخوردار شده است .با اين وجود ،راهبردها غالباً ماهيتي پيچيده دارند و همين نکته
است كه تصميمات و مديريت راهبردي را از ساير تصميمات مجزا ميكند .بديهي است
كه راهبرد به صورت تدريجي تکميل ميشود؛ يعني نميتوان تدوين راهبرد را به يک
نقطۀ زماني معين نسبت داد .راهبردها به تدريج شکل ميگيرند ،تغيير مييابند و در طي
زمان به صورت نسبي تعديل ميشوند ،توسعه مييابند و سپس گام به گام اجرا ميشوند.
در اين فرآيند ،مديران تجربه مياندوزند و به ايجاد تغييرات تدريجي در راهبرد خود
مبادرت ميكنند .به دليل مواجهۀ تدريجي با مسائل موجود در مسير اجراي راهبرد به
مهارت كافي براي اجراي آنها كمک ميكند (اعرابي و صالحي ،1387 ،صص-35
 .)18اميرالمؤمنين علي (ع) در خطبۀ  153نهجالبالغه ميفرمايند« :و ناظر قلب اللبيب به
يبصر امده و يعرف غوره و نجده؛ چشم دل انسان خردمند پايان كارش را ميبيند و
______________________________________________________
1. Europol
2. Stephen Schneider
3. Bruce Bugly
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نشيب و فراز خويش را ميشناسد» .با اين وجود ،مديريت راهبردي از سه عنصر
برنامهريزي و نظارت و پايش و ارزيابي برخوردار است كه بايد مورد بررسي قرار گيرند
(جاويدي كرمانينژاد ،اميني ،1395 ،صص.)158-133
جرمیابی جرائم سازمانیافته :اصطالح جرائم سازمانيافته كه در دهههاي اخير به
ادبيات حقوق جزاي داخلي و بينالمللي راه يافته است ،براي نخستين بار توسط ساترلند،
جامعهشناس آمريکايي در سال  1924از جرم سازمانيافته ،مجرمان سازمانيافته يا
سازمان مجرمانه نام برده شد و تأثير مظاهر آن بر ساختار سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
جامعه به ويژه آمريکا را تبيين كرد .در واقع ،جرائم سازمانيافته را ميتوان برآيندي از
دو تقسيم بندي باال ذكر كرد و عبارت است از اقداماتي غيرقانوني مرتبط با فراهم
آوردن كاالها و سرويسهاي غيرقانوني كه با تباني جنايي يا فعاليتهاي غيرقانوني است
كه حاصل آن سودآوري زياد اقتصادي از طريق كالهبرداري ،اقدامهاي غيرقابل
اجتناب يا تأثيرات ناصحيح حکومتي است (نجفي ابرندآبادي ،حبيب زاده و شمس
تاتري ،1379 ،ص .)54گيدنز 1جرائم سازمانيافته را فعاليتي ميداند كه بسياري از
ويژگيهاي سوداگري متعارف را دارند ،اما غيرقانوني محسوب ميشوند .هدف اساسي
اين جرائم ،به دست آوردن پول از طريق ايجاد ترس و فساد است .با اين وجود در
بسياري از اسناد جرمشناسي ،جرائم سازمانيافته به دو دسته جرائم سازمانيافتۀ داخلي و
فراملي دستهبندي ميشود.
در دهۀ اخير ،به لحاظ پيچيدگي برخي از جنايات و وجود مشکالتي اعم از دسترسي بـه
شـهود يـا ترسـيم منطقـي ارتباطـات فيمابين ادلّه و افراد و از همه مهمتر كشف برخي
از مستندات و قرائن به ويژه در فضاي مجازي ،نقش علــوم جرميابي در دادرسي
كيفري بسيار برجسته شده است .علوم جرميابي شامل مجموعه علوم و روشهاي فني
است كه براي كشف جرائم و تشخيص هويت مجرمان و دستگيري مجرمان مورد
استفاده قرار ميگيرد .در كليۀ كشورها هرسال تعداد بسياري از جرائم يا كشف
______________________________________________________
1. Giddens
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نميشوند يا مرتکبان آنها شناسايي نميشوند (گلدوزيان ،1383 ،ص .)22يکي از
روشهاي كشف پيشدستانۀ جرم ،بهكارگيري روشهاي پيشبيني جرائم است .يکي
ديگر از پركاربردترين روشهاي پيشبيني جرم ،استفاده از نظريۀ تحليل ارتباطات است.
اين نوع تحليل به شناسايي و كشف ارتباط بين عناصر مختلف درگير در جرم ميپردازد
و مهمترين هدف آن تشخيص اعضاي تشکلها و باندهاي مجرمان است .اين روشها
قادرند سركردههاي باندهاي مجرمان را نيز با دقت مناسبي شناسايي كنند .برخي از
كاربردهاي اين تحليل عبارتاند از -1 :شناسايي جرائم براساس مقادير متغيرهاي
رفتاري مجرمان؛  -2شناسايي مجرمان براساس نشاني؛  -3شناسايي باندها براساس اموار
و دارايي هاي مرتبط و  -4شناسايي مجرمان براساس ارتباطات تلفني .اين نظريه ،تسريع
در شناسايي مجرمان است؛ حتي اگر اين افراد خود در جرم مذكور شركت نداشته
باشند ،بازجويي از آنها با اتخاذ رويکرد پيشدستانه ميتواند در جهت شناســايي مجرمان
اصلي پروندۀ مربوطه مؤثر واقع شــود (كيوان پور و پور ابراهيمي ،1388 ،صص.)115-111

در كشور جمهوري اسالمي ايران دربارۀ مبارزه با جرائم سازمانيافته ،ساختار افتراقي
تدوين نشده است و نهادهاي جرميابي اعم از پليس و نهادهاي امنيتي در حوزۀ
فعاليتهاي خود با جرائم با اهميت متفاوت اعم از عادي و سازمانيافته مقابله ميكنند.
در ساختار فعلي پليس ،جرميابي جرائم سازمانيافته توسط قسمتهاي مختلف ناجا
شامل پليس آگاهي ،پليس مبارزه با مواد مخدر ،پليس اطالعات و امنيت عمومي ،پليس
فتا و پليس امنيت اقتصادي در حوزههاي وظايف آن رده انجام ميگيرد .در قانون آيين
دادرسي كيفري ايران ،براي جرميابي جرائم سازمانيافته يک روش افتراقي تدوين نشده
و بهطور كلي ،واژۀ مافيا و جرم سازمانيافته در هر يک از دو قطب عليه طرف ديگر
مورد استفاده قرار گرفته و رسانه مهمترين ابزار برچسبزني است (بياباني و عصار،
 ،1388ص .)59گرسي 1نيز معتقد است نکتۀ دشوار و خطرناک در مورد درک جرائم
سازمانيافته ،ساختار پنهان و مرموز اين گروها است؛ به شکلي كه به علت پنهانكاري
______________________________________________________
1. Gracie
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اين گروهها به سختي ميتوان آنها را مورد بررسي قرار داد .بهتبع آن ،هرقدر كه اين
گروهها سازماندهي بهتري داشته باشند ،دسترسي به آنها براي كسب اطالعات نيز
مشکلتر خواهد بود (طالبيان و پسنده ،1395 ،ص.)83
در حال حاضر ،در جرميابي جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر ،فقدان نگاه تخصصي به
مقولۀ شناسايي سرشبکهها و سرباندهاي قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيشسازها،
شناخت ساختار تشکيالتي و تشخيص نقش و ارتباطات درونگروهي باندها و شبکههاي
قاچاق ،شناسايي نحوۀ دخالت و حمايت سرويسهاي اطالعاتي از شبکههاي قاچاق ،به
عنوان موضوعي تخصصي باعث كاهش اثربخشي مبارزه با مواد مخدر و بياقبالي
نيروهاي توانمند به اين حوزه شده است (حاجياني ،1384 ،ص .)484اما در حال حاضر،
بخش مهمي از فرآيند مبارزه با مواد مخدر به نيروهايي سپرده ميشود كه از تجربه،
دانش و تخصص الزم براي شناسايي سرشبکهها و سرباندهاي قاچاق مواد مخدر بيبهره
هستند .از طرفي ،رويکردها و ابزارهاي نيروهاي مبارزه با مواد مخدر مبتني بر روشهاي
سنتي انتظامي است ،درحاليكه قاچاقچيان جرائم سازمانيافته ،بازيگراني هوشمند ،فعال
و هدفمند هستند .استفاده از تجهيزات مناسب در مبادي ورودي كشور ،توسعۀ ظرفيتها
و قابليتهاي عمليات كنترل دليوري و تشکيل بانکهاي اطالعاتي عناصر اصلي
سرشبکهها و سرباندهاي قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيشسازها ،منجر به جرميابي
اينگونه جرائم ميشود .با بررسي ادبيات و نظريههاي متعدد در حوزۀ جرائم
سازمانيافته ،سه رويکرد (بازيگران اصلي ،جريان مالي و فرآيند مبارزه با مواد مخدر)
در تحليل جرائم سازمانيافته مطرح است (بياباني و عصار ،1388 ،صص.)62-61
جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر :در حال حاضر ،تجارت مواد مخدر در
حيطۀ كار كارتلها ،گروههاي سازمانيافته و باندهاي تبهکار و مافيايي قرار گرفته و
منافع كشورهاي توليدكننده ،كشورهاي ترانزيت و قدرتهاي بزرگ و قاچاقچيان
بين المللي را به يکديگر پيوند زده و به يکي از سودآورترين معامالت بينالمللي تبديل
شده است .مافياي مواد مخدر فرآيندي در مسير جرائم سازمانيافته دنبال ميكنند كه
عبارتاند از :كسب منافع مالي و درآمد باال ،كسب قدرت اعم از سياسي و اقتصادي ،اقدام
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جهت براندازي حکومت يا دولت حاكمه و از ديگر اهداف آن ميتوان به كسب
مشتريهاي مناسب جهت سود بيشتر ،پرداخت رشوه به مديران عالي ،مياني و اجرايي و
پليس و مقامات قضايي (فساد اداري) ،تطهير درآمدهاي نامشروع ،از بين بردن رقباء و
اعمال خشونت و ارعاب اشاره كرد .عوامل گسترش اين فرآيند را گروهي بودن ارتکاب
جرم در جرائم سازمانيافته ،عدم توازن ميان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان
سازمانيافته ،گسترش موضوعات مجرمانه ،باال بودن درآمد فعاليت مجرمانه و كاهش هزينۀ
ارتکاب اين فعاليتها ،خالءهاي قانوني و عدم انطباق قوانين سنتي با جرائم مربوط ميداند
(بياباني و عصار ،1388 ،صص.)91-87
سودآور بودن و تأثير قاچاق مواد مخدر در اقتصاد و سياست موجب شده است گروههاي
سازمانيافته با اتکا به كارتلها و سازمانهاي مافيايي و حمايت و هدايت پنهان قدرتها ،با
خاطري آسوده به تجارت بينالمللي مواد مخدر بپردازند و در صحنۀ بينالملل ،بزرگترين
سرمايه گذاران اقتصادي در بخش مواد مخدر و داروهاي روانگردان محسوب شوند.
جريان مالي تجارت اين مواد نشان ميدهد ،زيرساختها و نهادهاي مالي و غيرمالي
نظاممندي در پسِ پرده قرار دارند .شناسايي بنيانهاي مالي قاچاقچيان (اموال ،داراييها و
غيره) و تعيين الگوي تشخيص و شناسايي جريانهاي مالي مشکوک شامل رصد ،كنترل و
ردگيري جريانهاي مالي مشکوک و تعيين منشأ آنها و شناسايي فرآيندهاي جابهجايي
پول (درون و برون مرزي) قابل رهگيري و پيگرد است .راهبرد جريانهاي مالي حوزۀ
تشخيص و شناسايي ،موارد پنهان و مشکوک جريان مالي قاچاقچيان مواد را ميسر ميسازد.
كنوانسيون پالرمو جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر ،پنج عمل مؤثر در جريانهاي مالي
قاچاقچيان مواد مخدر شامل ارتکاب جنايت شديد ،مشاركت در يک گروه مجرمانه ،تطهير
منافع حاصل از ارتکاب جرم (پولشويي) ،فساد مالي (ارتشاء) و ممانعت از اجراي حق را از
كشورها خواستار شده است .نگاهي كلي بر جريان مالي تجارت مواد مخدر نشان ميدهد
كه يکي از بهترين راهکارها براي مقابله با اين تجارت خانمانسوز ،شناسايي جريانهاي
مالي و قطع به همپيوستگي اين جريان است (قهرمانيافشار و عليزاده ،1394 ،صص.)45-44
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روش
پژوهش حاضر يک مطالعۀ كيفي به روش تحليل مضمون است .جامعۀ آماري صاحب
انديشان ،اساتيد و خبرگان حوزۀ جرميابي جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر در داخل و
خارج از ناجا (پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا ،پليس آگاهي ناجا ،مركز راهبردي ناجا،
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي ،ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري،
دادستاني كل كشور ،دادگاه انقالب ،وزارت اطالعات ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي) بودند كه براساس قاعده و اصل اشباع نظري،
 22نفر از افراد صاحبنظر و خبرگان در دسترس در حوزۀ راهبردهاي جرميابي جرائم
سازمانيافتۀ مواد مخدر با روش نمونهگيري هدفمند به عنوان اعضاي نمونۀ آماري
انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها ،مصاحبۀ عميق و نيمه ساختاريافته بود كه با
طرح پرسشهايي بين  30تا  65دقيقه انجام شد .در مصاحبههاي انفرادي با
مصاحبهشوندگان ،براي بررسي مقدماتي ،چهار سؤال مصاحبه استفاده شد .ضمن اينکه
سؤالهاي فرعي ديگري نيز در كنار هر سؤال براي درک تجارب شركتكنندگان در
حين مصاحبه مطرح ميشد .پژوهشگر در فرآيند نمونهگيري از شركتكنندگان،
دادهها را مورد تحليل قرار داد تا مواردي كه ناقص بود ،با دريافت اطالعات جديد از
شركتكنندۀ جديد كامل شود .بعد از انجام  22مصاحبه ،عوامل اصلي و فرعي در
مصاحبههاي قبلي تکرار و پژوهشگر به اشباع رسيد .براي جمعآوري دادههاي كيفي،
مصاحبۀ نيمه ساختارمند انجام شد .تحليل يافتهها با استفاده از روش تحليل محتواي
هدايت شده تحت نرمافزار  MAXQDAصورت گرفت.
یافتهها
جدول  - 1اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
مشارکت
کنندگان

کد 01
کد 02

سمت/جایگاه علمی
فرمانده اسبق ناجا ـ عضو هيئتعلمي
دانشگاه علوم انتظامي
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست
جمهوري

مشارکت
کنندگان

كد 12
كد 13

سمت/جایگاه علمی
مديركل بازرسي ستاد مبارزه با مواد
مخدر
مديركل حقوقي ستاد مبارزه با مواد
مخدر
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کد 03
کد 04

عضو هيئتعلمي دانشگاه علوم انتظامي
امين
رئيس اسبق پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و

كد 14
كد 15

معاون امور منطقهاي و بينالملل پليس
مبارزه با مواد مخدر
رئيس ادارۀ طرح و خطمشي اطالعاتي
پليس م.م.م ناجا

كد 16

رئيس ادارۀ اطالعات پليس م.م.م ناجا

کد 06

رئيس اسبق پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا

كد 17

رئيس ادارۀ اجتماعي پليس م.م.م ناجا

کد 07

رئيس اسبق پليس بينالملل ناجا

كد 18

کد 08

قاضي ديوان عالي كشور

كد 19

کد 05

کد 09
کد 10
کد 11

رئيس اسبق پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا

معاون مقابله با عرضۀ ستاد مبارزه با مواد
مخدر
معاون كاهش تقاضا و مشاركتهاي
مردمي ستاد م.م.م
قائم مقام اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر

كد 20
كد 21
كد 22

رئيس مركز رصد فضاي مجازي پليس
م.م.م
رئيس مركز تحقيقات پليس م.م.م ناجا
رئيس اداره عمليات معاونت اطالعات و
عمليات پليس م.م.م ناجا
سرپرست دادگاه انقالب ناحيه  20تهران
مديركل تحقيقات و پژوهش ستاد مواد
مخدر

مطابق دادههـاي بـه دسـت آمـده از مصـاحبههـاي پژوهشـي كـه بـا اسـتفاده از نـرمافـزار
 MAXQDAاجرا شد ،دادههاي خالصه شده در مرحلۀ كدگذاري انتخابي به پـنج بعـد
ساختاري ،تعامالت برونسازماني بـينالمللـي ،تعـامالت بـرونسـازماني در محـيط ملـي،
كنترل و مبارزه (ملي) و راهبردهاي مربوط به تقويت نيروي انساني طبقهبندي شد.
جدول  - 2استخراج کدهای باز ،محوری و گزینشی از آن
متن
مصاحبه

کد باز

کد
محوری

کد گزینشی

چند جانبهگرايي به جاي يک جانبهگرايي
کد
مصاحبۀ
 1تا 22

نرمافزاري و سختافزاري در جرميابي
كنترلي مبادي ورودي رسمي مرزهاي هوايي
كنترلي مبادي ورودي رسمي مرزهاي دريايي
تقويت اشراف اطالعاتي و عمليات اطالعاتي در دو سوي مرز
مبارزۀ بيولوژيکي

راهبردی

ساختاری/
فرایندی
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توسعه شبکه داخلي منابع و مخبرين
استفاده از سامانههاي سنجش از راه دور،
شناسايي باند و شبکههاي فعال در تجارت غيرقانوني و قاچاق
تخصيص يگانهاي عملياتي خاص و تقويت آن
تقويت ساختار پليس مبارزه كننده
بهروزرساني قوانين و مقررات و افزايش اختيارات
دسترسي جامع به بانکهاي اطالعاتي در سطح ملي
افزايش بودجۀ عملياتي
تقويت ديپلماسي پليسي و مرزي
اقدامات ديپلماتيک در كنترل تجارت و ترانزيت بينالمللي
طرحريزي عملياتهاي برون مرزي

راهبردی

تعاملی
(بینالمللی)

برجستهسازي اقدامات و نقش جمهوري اسالمي ايران
قويت و استقرار شعبۀ مبارزه با مواد مخدر در پليس گمرک
مسئول سازي خانواده ،محيط و دستگاههاي اجرايي
توسعۀ اقدامات پيشگيرانه در حوزه فضاي مجازي
هشدار و اطالعرساني به دستگاههاي ذيربط
افزايش اختيارات دستگاهها و ستاد مبارزه با مواد مخدر
متناسبسازي ساختار پليس با توسعۀ جغرافياي مأموريت

راهبردی

ايجاد مجتمعهاي ويژۀ قضائي مبارزه با مواد مخدر

تعاملی
(محیط ملی)

افزايش ظرفيت مراكز مادۀ  16و 42
پااليش و طبقهبندي زندانيان مواد مخدر
دسترسي پليس جهت كنترل اطالعاتي زندانيان مواد مخدري
اصالح پروتکلهاي درماني
شناسايي و ضربه به منابع و بنيانهاي مالي شبکههاي قاچاق مواد مخدر
تأكيد بر مبارزه با استعمال دخانيات و مصرف مشروبات الکلي
ارتقاء اثربخشي اقدامات نظارتي و كنترلي در حوزۀ محمولههاي
ترانزيتي

کنترل و
راهبردی

مبارزه با
بازیگران
اصلی

تغيير رويکرد مديريت پليس مبارزه با مواد مخدر به دانشبنيان،
فناورانه ،هوشمند
تقويت آموزش و اقدامات پيشگيرانه و مقابلهاي
توانمندسازي و تقويت رويکرد حرفهاي

راهبردی

تقویت
نیروی انسانی
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براساس تحليل مصاحبهها ،ابعاد و مؤلفهها و شاخصهاي مربوط به مدل كيفي به
صورت زير است:
جدول  - 3ابعاد و مؤلفهها و شاخصهای مدل و فراوانی هرکدام در مصاحبه
بعد

مؤلفه

راهبرد

ساختاری

شاخصها
(اشتراکات استخراجی)
اتخاذ راهبردهاي چندجانبهگرايي به جاي يکجانبهگرايي

12

راهبردهاي نرمافزاري و سختافزاري

11

راهبرد كنترلي مبادي ورودي رسمي مرزهاي هوايي

12

راهبرد كنترلي مبادي ورودي رسمي مرزهاي دريايي

12

راهبرد تقويت اشراف اطالعاتي و عمليات اطالعاتي در دو سوي مرز

11

راهبرد مبارزۀ بيولوژيکي

8

راهبرد اشراف اطالعاتي با استفاده از سامانههاي سنجش از راه دور ،توسعۀ
شبکۀ داخلي منابع و مخبرين و غيره
راهبرد شناسايي باند و شبکههاي فعال در تجارت غيرقانوني و قاچاق
پيشسازهاي مواد مخدر و مقابله با آن

14
13

راهبرد تخصيص يگانهاي عملياتي خاص و تقويت آن

12

راهبرد تقويت ساختار پليس مبارزه با مواد مخدر متناسب با جغرافياي جرم

14

بهروزرساني قوانين و مقررات و افزايش اختيارات ساختار مبارزه با مواد
مخدر
راهبرد دسترسي جامع به بانکهاي اطالعاتي در سطح ملي در خصوص
مبارزه با مواد مخدر ناجا
راهبرد افزايش بودجه عملياتي و برقراري رابطه بين بودجه و عملکرد
راهبرد تقويت ديپلماسي پليسي و مرزي (افسران رابط) و همکاري و
تعامالت دو و چندجانبه
(بینالمللی)

تعامالت برونسازمانی

راهبرد

نمره

10
12
14
12

راهبرد اقدامات ديپلماتيک در كنترل تجارت و ترانزيت بينالمللي
پيشسازها ،طرحريزي عملياتهاي برونمرزي براي شناسايي و انهدام

12

البراتوارهاي توليد مواد روانگردان
راهبرد ارتقاء اثربخش كردن و مبارزۀ حقيقي با مواد مخدر و برجستهسازي
اقدامات و نقش جمهوري اسالمي ايران از طريق حضور فعال و مؤثر در
مجامع بينالمللي

12
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راهبرد تقويت و استقرار شعبه مبارزه با مواد مخدر در پليس گمرک
راهبرد مسئول سازي خانواده ،محيط و دستگاههاي اجرايي و مشخص
نمودن قدرالسهم آنها
راهبرد توسعه اقدامات پيشگيرانه و استفاده از مشاركت اجتماعي در حوزه
فضاي مجازي

راهبرد

تعامالت برونسازمانی (محیط ملی)

راهبرد

کنترل و مبارزه (ملی)

راهبرد

تقویت نیروی انسانی

راهبرد هشدار و اطالعرساني به دستگاههاي ذيربط و مسئول سازي آنها
در مقابله با ريشههاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از مواد مخدر
راهبرد افزايش اختيارات دستگاهها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و
انعطافپذيري آنها با توجه به تغييرات سريع در جامعه
راهبرد متناسبسازي ساختار پليس با توسعه جغرافياي مأموريت
راهبرد ايجاد مجتمعهاي ويژه قضائي مبارزه با مواد مخدر با اولويت مناطق
جرم خيز در دادگاه انقالب اسالمي
راهبرد افزايش ظرفيت مراكز مادۀ  16و  42متناسب با معتادين و محکومان
جرائم مواد مخدر
راهبرد پااليش و طبقهبندي زندانيان مواد مخدر در زندانها و توجه ويژه به
امر اصالح و تربيت

12
11
11
12
12
11
13
12
12

راهبرد دسترسي پليس جهت كنترل اطالعاتي زندانيان مواد مخدري

12

راهبرد اصالح پروتکلهاي درماني

10

راهبرد مبارزه ايي شناسايي و ضربه به منابع و بنيانهاي مالي شبکههاي
قاچاق مواد مخدر
راهبرد تأكيد بر مبارزه با استعمال دخانيات و مصرف مشروبات الکلي به
عنوان گامهاي مقدماتي ورود به اعتياد در سطح ملي
راهبرد ارتقاء اثربخشي اقدامات نظارتي و كنترلي در حوزه محمولههاي
ترانزيتي از طريق دستگاههاي مربوطه و پليس مبارزه با جرائم اقتصادي

11
11
12

راهبرد پيگيري راهبرد تغيير رويکرد مديريت پليس مبارزه با مواد مخدر به
دانشبنيان ،فناورانه ،هوشمند و ابزارها مبتني بر ساختار شبکهاي

12

(سايبرنتيک)
تقويت آموزش و اقدامات پيش گيرانه و مقابلهاي در محيطهاي آموزشي،
كار و محالت آلوده به منظور كاهش ورودي افراد (جوانان و نخبگان) به

14

دايرۀ اعتياد با استفاده از ظرفيت مردم ،بسيج و دستگاههاي ذيربط
راهبرد توانمندسازي و تقويت رويکرد حرفهاي از طريق ايجاد دانشکده و
رسته تخصصي مبارزه با مواد مخدر

13
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براساس مصاحبه با خبرگان كه تعداد آنها  22نفر بود ،مصاحبههاي نيمه ساختارمند
انجام گرفت .در نهايت ،براساس استخراج كدها طبق فرايند تحليل مضمون ،پنج بعد
جرائم سازمان يافته استخراج شد .زير مقوالت هريک از ابعاد كه براساس نرمافزار
 MAXQDAتحليل شد در شکل  1نمايش داده شده است.
اقدامات دیپلماتیک

راهبرد های چند جانبهگرایی

ساختار،

کنترلی مبادی ورودی

ضربۀ مالی به شبکههای قاچاق مواد
مخدر

مبارزه در سطح ملی

تعاملی

فرایندی

..........

حضور فعال و مؤثر در مجامع

بینالمللی)

........
..

بین المللی

راهبردها
کنترل و

تعاملی

کنترل اطالعاتی زندانیان

مبارزه

(محیط
ملی)

اصالح پروتکلهای درمانی

.......

........

تقویت
نیروی
انسانی
تقویت آموزش

توانمندسازی

کارکنان
شکل  - 1مدل نهایی راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافته مواد مخدر

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي اين پژوهش ،تدوين راهبردهاي جرميابي جرائم سازمانيافتۀ مواد مخدر
است .بدين منظور ،قبل از هر اقدامي ،تمامي مطالب مرتبط با راهبردهاي جرميابي
جرائم سازمانيافته در پايگاه معتبر علمي بررسي شد .نتايج بررسي نشان داد عليرغم
اينکه راهبردهايي در حوزۀ جرميابي صورت گرفته است ،اما همچنان خألهايي در
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راهبردهاي مبارزه با مواد مخدر به چشم ميخورد كه شايد مرتبطترين اين شکافها،
همان چيزي است كه اين تحقيق مترصد مرتفع كردن آن بود .در اين پژوهش پس از
انجام بررسيهاي جامع و كامل و دستيابي به نوعي اشراف نظري نسبت به وظايف،
قابليتها و توانمنديهاي مديران در مبارزه با مواد مخدر ،محققان به مديران خبره اين
ع رصه مراجعه كرده و به مدد راهبردهاي داده بنياد ،اطالعات به دست آمده از
مصاحبهها را تحليل كردند؛ مدل پارادايمي جديدي كه از دل ساعتها مصاحبههاي
عميق با خبرگان مبارزه با مواد مخدر به دست آمده و بر پايۀ ساعتها تحليل،
كدگذاريهاي باز ،محوري و انتخابي و تصفيههاي چندباره بنا نهاده شده است.
نتايج نشان ميدهد ،در مفاهيم اوليهاي كه از تحليل محتوا و مضامينِ ارائه شده از سوي
مصاحبهشوندگان حاصل و از طريق كدگذاري  22گويه باز به دست آمده است،
مهمترين كدهاي به دست آمده در راهبرد ساختاري و فرآيندي با نمرۀ  14مربوط به
گويههاي راهبرد تقويت ساختار پليس مبارزه با مواد مخدر متناسب با جغرافياي جرم،
راهبرد افزايش بودجۀ عملياتي و برقراري رابطه بين بودجه و عملکرد ،راهبرد اشراف
اطالعاتي با استفاده از سامانههاي سنجش از راه دور ،توسعۀ شبکۀ داخلي منابع و
مخبرين و غيره براي شناسايي نقاط كشت است .مهمترين كدهاي به دست آمده در
راهبردهاي تعامالت برونسازماني بينالمللي با نمرۀ  12مربوط به گويههاي راهبرد
تقويت ديپلماسي پليسي و مرزي (افسران رابط) و همکاري و تعامالت دو و چندجانبه،
راهبرد ارتقاء اثربخش كردن و مبارزۀ حقيقي با مواد مخدر و برجستهسازي اقدامات و
نقش جمهوري اسالمي ايران از طريق حضور فعال و مؤثر در مجامع بينالمللي ،راهبرد
اقدامات ديپلماتيک در كنترل تجارت و ترانزيت بينالمللي پيشسازها و طرحريزي
عملياتهاي برونمرزي براي شناسايي و انهدام البراتوارهاي توليد مواد روانگردان است.

نتايج نشان ميدهد ،مهمترين كدهاي بهدستآمده در راهبرد تعامالت برونسازماني در
محيط ملي با نمرۀ  13مربوط به گويۀ راهبرد ايجاد مجتمعهاي ويژۀ قضائي مبارزه با
مواد مخدر با اولويت مناطق جرمخيز در دادگاه انقالب اسالمي است .همچنين،
مهمترين كدهاي بهدستآمده در راهبرد كنترل و مبارزه (ملي) با نمرۀ  12مربوط به
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گويههاي راهبرد ارتقاء اثربخشي اقدامات نظارتي و كنترلي در حوزۀ محمولههاي ترانزيتي
از طريق دستگاه هاي مربوطه و پليس مبارزه با جرائم اقتصادي و راهبرد پيگيري تغيير
رويکرد مديريت پليس مبارزه با مواد مخدر به دانشبنيان ،فناورانه ،هوشمند و ابزارها مبتني
بر ساختار شبکهاي (سايبرنتيک) است .در نهايت ،مهمترين كدهاي بهدستآمده در راهبرد
تقويت نيروي انساني با نمرۀ  14مربوط به گويۀ تقويت آموزش و اقدامات پيشگيرانه و
مقابلهاي در محيط هاي آموزشي ،كار و محالت آلوده به منظور كاهش ورودي افراد
(جوانان و نخبگان) به دايرۀ اعتياد با استفاده از ظرفيت مردم ،بسيج و دستگاههاي ذيربط
است.
در بررسي ارتباط بين يافتۀ كيفي نتايج حاصل از اين تحقيق با پژوهشهاي صورت گرفتۀ
داخلي و خارجي كه در پيشينۀ اين مقاله نيز ذكر شده است ،نتايج پژوهش حاضر از لحاظ
نظري و كاربردي با پژوهشهاي يوروپل ( ،)2017اشنايدر ( )2013و باگلي ( )2013كه
معتقدند اغلب فعاليتهاي جنايي قاچاق مواد مخدر در حوزۀ فراملي و در قالب شبکهاي
صورت مي پذيرد ،پيگرد قانوني قاچاقچيان اصلي مواد مخدر و نفرات گروههاي اصلي
جرائم سازمان يافته بسيار دشوار است ،ميزان پولشويي و درآمدهاي حاصل از مواد مخدر
قابل توجه است ،مبارزۀ جهاني با مواد مخدر شکستخورده است ،سلسلهمراتب و خوديار
بودن از ويژگيهاي ديگر اين نوع جرم است ،مواد مخدر ،بزرگترين پيامدهاي
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي را به وجود ميآورد ،ارتباط بين نزديکي با افغانستان و
شيوع پديدۀ قاچاق مواد مخدر در آسياي مركزي آشکار است ،همخواني دارد و در
تحقيقات داخلي نيز همچون نجفي علمي و فرامرزي ( ،)1397سيادت و پيرعلي (،)1395
رستمپور و سبزواري نژاد ( )1395و زكريايي ( ،)1389به مواردي از قبيل تنظيم راهبرد و
خطمشي مشترک مبارزه با جرائم سازمانيافته ،ايجاد يک پليس تخصصي و فني،
بازنگري در قوانين و توجه به مقررات فراملي ،رابطۀ قاچاق مواد مخدر با پيشرفت علم و
فناوري در عرصۀ جهاني ،ميتوان تقويت راهبردهاي مبارزهاي با قاچاق مواد مخدر با
كنوانسيونهاي نظير پالرمو ،شناخت و تحليل جرائم سازمانيافته و تدوين راهبردهاي
مناسب براي مقابله مواد مخدر در سايۀ پژوهشهاي علمي ،تأثير فناوريهاي جديد و
بهرهمندي از جهانيشدن اقتصاد و حمل و نقل در تسريع مواد مخدر و غيره اشاره شده
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است كه با مهمترين نتايج كدهاي بهدستآمده از راهبردهاي اين پژوهش نظير تقويت
ساختار پليس مبارزه با مواد مخدر متناسب با جغرافياي جرم ،راهبرد افزايش بودجۀ عملياتي
و برقراري رابطه بين بودجه و عملکرد ،راهبرد اشراف اطالعاتي با استفاده از سامانههاي
سنجش از راه دور ،توسعۀ شبکۀ داخلي منابع و مخبرين و غيره براي شناسايي نقاط كشت،
راهبرد تقويت ديپلماسي پليسي و مرزي (افسران رابط) و همکاري و تعامالت دو و
چندجانبه ،راهبرد ارتقاء اثربخش كردن و مبارزۀ حقيقي با مواد مخدر و برجستهسازي
اقدامات و نقش جمهوري اسالمي ايران از طريق حضور فعال و مؤثر در مجامع بينالمللي،
اقدامات ديپلماتيک در كنترل تجارت و ترانزيت بينالمللي پيشسازها ،طرحريزي
عملياتهاي برونم رزي براي شناسايي و انهدام البراتوارهاي توليد مواد روانگردان ،راهبرد
ايجاد مجتمعهاي ويژۀ قضائي مبارزه با مواد مخدر با اولويت مناطق جرمخيز در دادگاه
انقالب اسالمي ،راهبرد ارتقاء اثربخشي اقدامات نظارتي و كنترلي در حوزۀ محمولههاي
ترانزيتي از طريق دستگاهها ي مربوطه و پليس مبارزه با جرائم اقتصادي و راهبرد پيگيري
راهبرد تغيير رويکرد مديريت پليس مبارزه با مواد مخدر به دانشبنيان ،فناورانه ،هوشمند و
ابزارها مبتني بر ساختار شبکهاي (سايبرنتيک) ،تقويت آموزش و اقدامات پيشگيرانه و
مقابلهاي در محيطهاي آموزشي ،كار و محالت آلوده به منظور كاهش ورودي افراد
(جوانان و نخبگان) به دايرۀ اعتياد با استفاده از ظرفيت مردم ،بسيج و دستگاههاي ذيربط و
غيره همپوشاني نظري داشته است ،اما از روايي الزم برخوردار نميباشند و نتايج آن در
تحقيقات مشابه كمتر مشاهده شده است .اين امر كوشش محققان ديگر در موضوعات
مشابه را حساستر ميكند.

براساس يافتههاي ابعاد و مؤلفههاي پنج راهبرد مشخص جرميابي و مبارزه با جرائم
سازمانيافتۀ مواد مخدر ،پيشنهادهاي زير قابل ارائه است:
پیشنهاد راهبرد اول :راهبردهای ساختار و فرآیند مواد مخدر :پيشنهاد ميشود
راهبرد تقويت ساختار پليس مبارزه با مواد مخدر متناسب با جغرافياي جرم ،راهبرد افزايش
بودجۀ عملياتي و برقراري رابطه بين بودجه و عملکرد ،راهبرد اشراف اطالعاتي با استفاده از
سامانههاي سنجش از راه دور ،توسعۀ شبکۀ داخلي منابع و مخبرين و غيره براي شناسايي
نقاط كشت ،بيشتر مدنظر اقدامات اجرايي مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد.

راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

پیشنهاد راهبرد دوم :تعامالت برونسازمانی بینالمللی :ميتوان پيشنهاد كرد راهبرد
تقويت ديپلماسي پليسي و مرزي (افسران رابط) و همکاري و تعامالت دو و چندجانبه،
راهبرد ارتقاء اثربخش كردن و مبارزۀ حقيقي با مواد مخدر و برجستهسازي اقدامات و نقش
جمهوري اسالمي ايران از طريق حضور فعال و مؤثر در مجامع بينالمللي و راهبرد اقدامات
ديپلماتيک در كنترل تجارت و ترانزيت بينالمللي پيشسازها و طرحريزي عملياتهاي
برونمرزي براي شناسايي و انهدام البراتوارهاي توليد مواد روانگردان ،بيشتر مدنظر
اقدامات اجرايي مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد
پیشنهاد راهبرد سوم :تعامالت برونسازمانی (محیط عملی) :پيشنهاد ميشود راهبرد
ايجاد مجتمعهاي ويژۀ قضائي مبارزه با مواد مخدر با اولويت مناطق جرمخيز در دادگاه
انقالب اسالمي ،بيشتر مدنظر اقدامات اجرايي مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد.
پیشنهاد راهبرد چهارم :کنترل و مبارزه (ملی) :پيشنهاد ميشود راهبرد ارتقاء
اثربخشي اقدامات نظارت و كنترلي در حوزۀ محمولههاي ترانزيتي از طريق دستگاههاي
مربوطه و پليس مبارزه با جرائم اقتصادي و راهبرد پيگيري و تغيير رويکرد مديريت پليس
مبارزه با مواد مخدر به دانشبنيان ،فناورانه ،بيشتر مد نظر اقدامات اجرايي مبارزه با مواد
مخدر قرار گيرد.
پیشنهاد راهبرد پنجم :تقویت نیروی انسانی :پيشنهاد ميشود راهبرد تقويت آموزش و
اقدامات پيشگيرانه در محيطهاي آموزشي ،كار و محالت آلوده به منظور كاهش ورودي
افراد جوانان و نخبگان به دايرۀ اعتياد با استفاده از ظرفيت مردم ،بسيج و دستگاههاي
ذيربط ،بيشتر مدنظر اقدامات اجرايي مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد.
سپاسگزاری
نگارندگان بر خود الزم ميدانند از هيئت رئيسه محترم ناجا ،اعضاي كميته مبارزه با مواد
مخدر ،اعضاي هيئتعلمي دانشگاه علوم انتظامي امين ،پژوهشگران و همچنين دستاندركاران
فصلنامۀ علمي پژوهشهاي اطالعاتي و جنايي كه با راهنماييهاي ارزندۀ خود موجبات ارتقاء
غناي اين اثر شدند ،تقدير و تشکر كنند.
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