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Abstract
Countering drug trafficking at sea, as one of the international organized crimes, requires
access to information, which is now referred to as intelligence dominance. The present
study was conducted to identify the priorities and intelligence challenges of I. R. I. Police
in combating drug trafficking at sea. In terms of its objectives, the present study is of an
applied research type and in terms of its nature it is descriptive-survey and exploratory. A
semi-structured interview and a questionnaire were used to collect the required data. The
statistical population of the research in the quantitative phase was 30 individuals, of
which 28 individuals were selected according to Morgan Table, but due to the limited
statistical size and taking into account the research considerations, they were selected as
a whole; and in the qualitative phase 15 individuals collaborated as research participants
until they reached theoretical saturation. The validity of the questionnaire was confirmed
by the experts using face validity method and its reliability has been measured by
reviewing the indicators and components extracted from the open data by experts. After
implementing the interview text and analyzing them, strengths, weaknesses,
opportunities and threats were extracted according to the SWOT matrix. SPSS software
was used to analyze the questionnaire data. The results show that the first priority is
manpower and organizational structure, and the second priority is to pay attention to
environmental opportunities, including the intellectual support of the Supreme Leader
and the existence of advanced technologies in other security institutions and ... should be
considered. In the first group, the challenges were identified as the lack of organizational
structure appropriate to the organization's naval missions, and in the second group,
cultural weakness and the general tendency of society to abuse drugs were identified.
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The article is adapted from the PhD dissertation in the field of criminalistics in Amin Police
University, entitled "Strategies of the intelligence dominance in detecting the crime of drug
trafficking across maritime borders."
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چکیده
مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا بهعنوان یکی از جرائم سازمانیافته بینالمللی نیازمند دستیابی به اطالعات است کهه
در عصر حاضر از آن بهعنوان اشراف اطالعاتی یاد می کنند .پژوهش حاضر باهدف شناسایی اولویتها و چالشههای
اطالعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا انجامشده است .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت
آمیخته(کمی و کیفی) و از نوع اکتشافی است .برای جمعآوری دادههای موردنیاز از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و
پرسشنامه محققساخته استفادهشده اسهت .کهه روایهی ههر دو ابهزار وهردآوری دادههها( مصهاحبهنیمه سهاختاریافته و
پرسشنامه محققساخته) به صورت صوری و با تائید خبروان امر و اساتید راهنما و مشهاور مهورد تائیهد قهرار ورفهت و
پایایی ابزار در بخش کیفی از طریق بازبینی مجدد شاخصها و مؤلفههای استخراجشده از دادههای باز توسط خبروان
و در بخش کمی از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است .جامعه آمهاری تحقیهق در بخهش کمهی 30 ،نفهر
به صورت تمام شمار و در مرحله کیفی نیز  15نفر به شرط اشباع نظری انتخاب شدند .برای تحلیل اطالعات پرسشهنامه
از نرمافزار  spssاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که اولویت اول نیروی انسانی و ساختار سازمانی و در اولویت
دوم توجه به فرصت های محیطی از جمله حمایت فکری مقام معظم رهبهری (مهد هلهه العهالی) و وجهود فنهاوریههای
پیشرفته در سایر نهادهای امنیتی و  ...باید مورد توجه قرار ویرد .در دسته اول چهالشهها نیهز فقهدان سهاختار سهازمانی
متناسب با مأموریت های دریایی سازمان و در دسته دوم ضعف فرهنگی و ورایش عمومی جامعه به سوء مصرف مواد
مخدر شناسایی وردیدند.
واژگان کلیدی :چالش اطالعا تی ،قاچاق ،مواد مخدر ،مرزهای دریایی.

 .1مقاله حاضر برورفته از رساله دکتری رشته جرمیهابی دانشهگاه علهوم انتظهامی امهین بها عنهوان «راهبردههای اشهراف
اطالعاتی در کشف جرم قاچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی» میباشد.
 . 2نویسنده مسئول

alirj1101@gmail.com.

ترکمان و همکاران /چالشهای اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا 3 /

مقدمه
در جهان امروز ،دریاها و اقیانوسها سههم بهه سهزایی در تجهارت آزاد ایفها کهرده و حفه
امنیت آنها نزد دولتها و مجامع بینالمللی از اهمیت باالیی برخهوردار اسهت .دولتههایی
موفّقاند و از ثبات الزم برخوردارند که در بعد داخلی با برقراری امنیت ،رفهاه و آسهایش و
آرامش شهروندان را تأمین کنند و در بعد خارجی با همسایگان و منطقه بهه صهلو و دوری
از تنش دست یابند (شهابی .)123 :1386،قاچاق مواد مخدر ،یکهی از انهواع جدیهد جهرائم
بینالمللی دریایی و ازجمله جرائمی است که در دوران اخیر امنیت جامعه جهانی را ههدف
قرار داده است و به لحاظ درجه اهمیت بهصورت هدفی جهانی در عرصه بینالمللی تجلهی
نموده و مقابله با آن ،منجر به تصویب کنوانسیونی در سازمان ملل متحد تحت عنوان «برنامه
مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحهد» 1وردیهده اسهت .وروهههای جنایتکهار سهازمانیافته
بهطور روزافزون ،اقدامات جنایتکارانه خود را بهواسطه عدم امکان اعمهال حاکمیهت ،در
دریاهای ورای مناطق اعمهال صهالحیت دولتهها ،متمرکهز سهاختهاند و در ارتکهاب انهواع
مختلف جرائم در دریا ،ازجمله قاچاق مواد مخدر با یکهدیگر همکهاری مینماینهد .قاچهاق
مواد مخدر یکی از مهمترین عوامل مخرب سیستم اقتصادی ،تهدیدی برای سیسهتم قاهایی
و سیاسی ،عامل اصلی جرائم داخلی و تخریب سیستم بهداشهت و رفهاه اجتمهاعی کشهورها
محسوب میشود .شدت نگرانی ها در این زمینه به حدی است که کنترل و مهار این معال
خانمانسوز ،همواره بهعنوان یکی از مهمترین مطالبههای مردم و جامعه اسالمی از دولت و
مسئولین نظهام در دورهههای مختلهف بهوده اسهت (غنجهی .)10 :1384،موقعیهت جررافیهایی
جمهوری اسالمی ایران و مجاورت با یکی از بزرگترین کانونهای تولیهد و قاچهاق مهواد
مخدر ،یعنی ههالل طالیهی (افرانسهتان و پاکسهتان) موجهب شهده تها بههعنوان کوتهاهترین و
ارزانترین راه و مناسبترین مسیر ،برای ترانزیت مواد مخدر از راه دریا موردتوجهه مافیها و
قاچاقچیان مواد مخدر قرار ویرد .ازاینجهت ،بررسی معاهل قاچهاق مهواد مخهدر از مسهیر
1 . U.N.D.C.P
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دریا ،میتواند در جلوویری از آسیبهای ووناوون ناشی از قاچاق مواد مخدر مفید باشهد.
نقش تعیینکننده اطالعات و سازوکارهای دسهتیابی بهه آن در عرصهه امنیهت ،بههویژه در
جهان پیچیده و متریر کنونی انکارناپهذیر اسهت و تهأثیر و کهارکرد راهبهردی اطالعهات در
تصههمیمویریها ،سیاسههتوذاریها و برنامهههریزیهای وونههاوون در حوزههههای متعههدد
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی بر همگان آشکار اسهت چهرا کهه اطالعهات
مبنههای بسههیاری از تصههمیمویریها اسههت و تصههمیمویری جههزء اصههلی و رکههن اساسههی در
مدیریت سازمانها محسوب میشود( .جمشیدیان .)84 :1389،همچنهین اطالعهات در زمینهه
مقابله با جرائم و تخلفات مختلف و مقابله با حریف ،از عوامل تعیینکننهده و حهائز اهمیهت
بوده و میزان اقتدار و درجه موفقیت را افزایش میدهد و افزایش اقتهدار بهر امنیهت عمهومی
که از وهایف و مأموریتههای سهازمان نیهروی انتظهامی اسهت ،تهأثیر مسهتقیم دارد .نیهروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا و بهر اسهاس بنهد
 10ماده  4قانون نیروی انتظهامی جمههوری اسهالمی ایهران (مصهوب  )1369/9/27و مطهابق
«ردیف ب بند  8ماده  4قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر» در راستای تأمین امنیت مرزههای
دریایی کشور ،با بهکارویری نیروهای مجرب در امهر دریها و تجهیهزات موجهود ،در زمینهه
تأمین امنیت عمومی و بالطبع امنیت داخلی تالش مینماید و با قاچاقچیهان مهواد مخهدر کهه
چند سالی است عرصه دریا را جوالنگاه فعالیتهای غیرقانونی خود نمهوده و سهعی دارنهد،
اقتدار حاکمیت و امنیت جامعه را تحتالشعاع قهرار دهنهد ،قاطعانهه مبهارزه نمهوده و زمینهه
توسعه اقتصاد دریایی و قدرت ملی را فراهم مینماید و در این مسیر از تمام توان اطالعهاتی
خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا استفاده بهینه مینماید.
بهواسطه نقش مهم دریا در توسعه اقتصهادی ،امنیهت آن از دیربهاز بهرای حکومتهها دارای
اهمیت بوده و در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرفته است .چنانچه اقدام سال 1898
آمریکا علیه اسپانیا و سیستم انحصاری تجارت تریاک را در سال  1909آغازی برای مبارزه
علیه مواد مخدر قرار دهیم؛ معاهده شانگهای ،که در فوریه  1909در چین منعقد شد ،اولهین
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تجمع دولتها و شروع همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه بها قاچهاق و سوءاسهتفاده از
مصرف مواد مخدر تلقی میوردد .در ماده  19بند  1قسمت الهف از کنوانسهیون  1958ژنهو
(دریای ساحلی و منطقه نظارت) بهه دول سهاحلی اجهازه داده میشهود درصهورتیکه اقهدام
آنها برای مقابله با حملونقل قاچاق مواد مخدر ضروری باشد ،نسبت به کشتیهایی کهه از
طریق دریای سرزمینی در حال عبور هسهتند اعمهال صهالحیت قاهایی نماینهد (شهاو:1394،
 .)80اما باوجود اهمیت قاچاق مواد مخدر در دریا ،کنوانسیونهای  1961و  1976مربوط به
حملونقل مواد مخدر ،تمهیداتی در ارتباط با این موضوع پیشبینی نکرده بودند .تنهها مهاده
کنوانسیون  1982که مشخصاً به موضوع قاچاق مواد مخدر در مناطق ورای دریای سرزمینی
دولتها پرداخته است ،ماده  108میباشد عنوان این ماده «قاچاق غیرقهانونی مهواد مخهدر و
داروهای روانوردان» است و متن آن به شرح ذیل میباشد« :همه کشهورها بهرای سهرکوبی
قاچاق غیرقانونی مواد مخهدر و روانوهردان بهوسهیله کشهتیها در دریهای آزاد  -بهرخالف
معاهدات بینالمللی -با یکدیگر همکاری خواهند کهرد» .جمههوری اسهالمی ایهران ،ضهمن
اینکه عاو کنوانسهیونهای  1961و  1971میباشهد ،از ابتهدا ،مهذاکرات منجهر بهه تصهویب
کنوانسیون  1988را پیگیری نموده و پس از تصویب نیز بهموجب قانون الحاق به کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبهارزه بها قاچهاق مهواد مخهدر و داروههای روانوهردان ،در مهورخ
 ،1370/9/3به آن ملحق وردیده است .ضمناً با توجه به نقش مؤثر کشور ایران در مبارزه بها
قاچاق مهواد مخهدر ،ایهران بهه عاهویت وهروه همکهاری دریهایی جههت پیگیهری مهاده 17
کنوانسیون  1988نیز انتخاب شد که با توجه به سواحل طوالنی خلیجفارس و دریهای عمهان
و افزایش حجم قاچاق مواد مخدر از طریق دریها در آبههای سهرزمینی و منهاطق اقتصهادی
کشور ایران در سالهای اخیر اقدامی مناسب بوده است .خصوصاً آنکه ،ایهن امکهان وجهود
دارد که شناورهای تحت پرچم ایران درویر مسائل مواد مخدر شوند و بهر ایهن اسهاس الزم
است تمهیدات مقتای در این زمینه پیشبینی شهود .ازجملهه تهدابیری کهه جههت مقابلهه بها
قاچاق مواد مخدر در دریا برای جمهوری اسالمی ایران واجد اهمیهت اسهت ،تعیهین مرجهع
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ذیصهالحی اسهت کهه دولتههها بههموجب مهاده  17کنوانسههیون  1988ملهزم شهدهاند بههرای
پاسخگویی به درخواستهایی که صورت میویرد ،معرفی نمایند .مرجع ذیصالح کشهور
ایران ،عالوه بر ارائه اطالعات مربوط به ثبهت کشهتیهای مظنهون ،وهیفهه تصهمیمویری در
مورد صدور مجوز ورود و بازرسی کشتیها را نیز بر عهده خواهد داشت .تعیین مقام فوق و
نیز تداوم فعالیتهای آن ،نیازمند ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوطهه هماننهد:
ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بندرها و کشتیرانی و غیره میباشهد .بهر اسهاس وهزارش
سههازمان جهههانی مههواد مخههدر طههی سههالهای  2015-2017تولیههد جهههانی تریههاک سههی
درصد افزایشیافته است (وزارش سازمان جهانی مبارزه با مهواد مخهدر .)2018،همهین امهر
سبب شده استفاده از دریا بهعنوان یکی از سهراه اصلی قاچاق مواد مخدر توسط وروهههای
تبهکار در دنیا مطرح وردد .برابر آمهار کشهفیات مهواد مخهدر صهادره از معاونهت عملیهات
مرزبانی ناجا حجم کشفیات قاچهاق مهواد مخهدر در دریهای جنهوب کشهور در سهال  98در
مقایسه با سال  93از رشد  76%درصدی برخوردار بوده است که نشاندهنده اهمیت مقابله با
این جرم در دریا میباشد و به نظر میرسد میزان قاچاق مواد مخهدر از دریها بهیش از میهزان
کشفیات مزبور بهرآورد می وهردد .بنهابراین ههدف تحقیهق پاسهخ بهه ایهن سهؤال اسهت کهه
اولویتها و چالشهای اطالعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا چیست؟
پیشینه پژوهش
نجفی و جهانتاب ( )1397در پژوهشی تحت عنوان الگوی راهبردی اشراف اطالعاتی ناجها
باهدف طراحی الگوی راهبردی اشراف اطالعاتی در نیهروی انتظهامی ج .ا .ا بهه ایهن نتیجهه
دستیافته اند که هندسه الگوی اشراف اطالعاتی ناجا بر چهار بعهد شهامل نظهام اطالعهاتی،
قابلیت و توانمندسازی ،جهت سازها و تحقیق و توسعه استوار است و بر همین مبنها الگهوی
اشراف اطالعهاتی سهازمان ناجها را طراحهی و ارائهه نمودهانهد .پورمنهافی ( )1396در رسهاله
دکترای خود با عنوان «طراحی الگوی راهبردی اشهراف اطالعهاتی ناجها» یافتهههای تحقیهق
حاکی از آن است که با اتصال سامانههای اطالعاتی درونسازمانی ناجا به همدیگر ،جریهان
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داده بین ردهها تسریع و تسهیل میوردد .بنابراین میتوان نتیجه ورفت که مدیران در هنگام
تصمیم سازی و تصمیمویری میتوانند با استفاده از این سامانهها در کمترین زمان ممکهن و
با دقّت باال به اطالعات موردنیاز خود بدون محهدودیت مکهانی و جررافیهایی دسهت یابنهد.
توکلی ( )1389پایاننامه کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان «الگوی اشراف اطالعاتی بهر
شهر» باهدف تعیین الگوی اطالعاتی مناسب برای اشراف اطالعاتی در سطو شههر انجهام و
نتیجهویری نموده که بهره ویری از شبکه منابع اطالعاتی بهترین الگهو در ایهن راسهتا اسهت.
وی در این پژوهش به تبیین مفاهیم مربوط به اشراف و مشکالت کنونی ضعف اشهراف بهر
سطو شههر پرداختهه و در خاتمهه بها بهرهویهری از دادههای اطالعهاتی و تجهارب سهازمانی،
الگویی برای تقویت اشراف اطالعاتی ارائهه میدههد کهه اسهاس آن شهبکه منهابع میباشهد.
حسنوند (« )1394عوامل جررافیایی مؤثر بر ورود مواد مخدر به اسهتان هرمزوهان» ههدف از
این تحقیق شناسایی عوامل جررافیائی مؤثر برافزایش قاچاق مواد مخدر و علهل ترییهر مسهیر
ترانزیت از شرق کشور به سمت این استان میباشهد .نتهایج تحقیهق حهاکی از آن اسهت کهه
قابلیت های طبیعی و جررافیائی استان ازجمله وجهود مهرز طهوالنی ازیه

طرف و اقهدامات

پیشگیری وضعی در مرزهای شرقی کشور از سوی دیگر ،مهمترین عامل مؤثر بر ترییر مسیر
انتقال مواد مخدر به سمت استان هرمزوان میباشهد .راشهدنیا ( )1392پایاننامهه کارشناسهی
ارشد خود را تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بهر مبهارزه بها قاچهاق سهوخت در یگانههای
دریابانی» و باهدف تبیین عوامل مؤثر بر مبارزه با قاچاق سوخت در یگانهای دریایی انجهام
و نتایج آن حاکی از آن است که :عوامل طبیعی از قبیل :جزر و مد امواج و باد ،آبوهوا و
موقعیت جررافیایی با قاچاق سوخت ارتباط تنگاتنگی داشهته و هریه

از آنهها در تسههیل

انتقال قاچاق سوخت به مرزهای آبی نقش دارند لهذا اقهدامات نیروههای مهرزی سهاحلی در
برخههورد بهها قاچاقچیهان بهههتنهایی کههافی نیسههت و بههه تعامههل و همکههاری تمههامی مسههئولین و
دستگاههای ذیربط نیازمند است .وُلتِ

 )2014(1رساله دکتهرای خهود را در ترکیهه تحهت
1 . Gultekin
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عنههوان «بررس هی راهبردهههای مههدیریت دانههش سیسههتم اطالعههات پل هیس» و باهههدف تبیههین
راهبردهای اطالعاتی پلیس ،به این نتیجه رسیده که راهبردهای مدیریت دانش سهازمانهای
انتظامی ،تفاوت متعددی با الگوهای مدیریت دانهش یکپارچهه همچهون «هنهدزی

 »1و «ژو»2

دارند .بهخصوص فرهنگسازمانی و سهاختار سهازمانهای انتظهامی ،بهه شهکلی متفهاوت بهر
خلهق ،تبهدیل ،بازیهابی و فرآینهدهای بهه اشهتراکوذاری دانهش ،تهأثیر میوذارنهد .داروچ
( )2012رساله دکترای خود را در نیوزلند تحت عنوان «پلیس اطالعهات محهور» را باههدف
تبیین نقش اطالعات در مدیریت پلیس ارائه و نتیجههویری نمهوده کهه مشهکالت مهدیریتی،
رهبری تحولورا و مشارکتی و فرایندهای غیررسمی مدیریت ،بههکارویری مهؤثر فنهاوری،
تکنی

های مناسب و پیادهسازی اجتماعی رویکرد اطالعات محوری ،توسعه فاای کارای

نوآورانه و دوستدار نوآوری ،عوامل سطو فردی ،سهطو نهوآوری مبتنهی بهر سهطو دانهش،
تعهد و آواهی از اولویتهای مدیران پلیس اطالعات محور است.
با توجه به نوهههور بهودن پدیهده قاچهاق مهواد مخهدر در دریها در سهالهای اخیهر ،تهاکنون
تحقیقات مشابه در زمینه موضوع پژوهش صورت نگرفته است ،بلکه عمده آنها به قاچهاق
مواد مخدر در مرزهای خشکی پرداختهانهد و در حهوزه دریها سهایر عنهاوین از قبیهل قاچهاق
سوخت و کاال موردتوجه قرارورفتهاند که بهنوعی اشاره به بدیع بودن تحقیق در این زمینهه
اشاره دارد .همچنین میتوان وفت بررسی ایهن پدیهده از منظهر اطالعهاتی جنبهه دیگهر نهوع
آوری تحقیق میباشد.
مبانی نظری
اصوالً تمام تالش اطالعاتی بایستی منبعث از ی

سیاست کلی و در ارتباط منطقهی بها ایهن

سیاست باشد .راهبردهای کاری بایستی از مرکزیت ترسهیم ،ابهالو و ههدایت وردنهد .خهط
دهیها و هدایت زیرمجموعهههای مرکزیهت بایسهتی تبیهین همهان سیاسهتها و ارائهدهنهده
1 . Handzic
2 . Zhou
3 . Darroch

3
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راهکارهای این راهبردها باشد .این به آن معنا نیست که شیوه اجرای این سیاسهتها بایسهتی
یکنواخت باشند ،بلکه شرایط منطقهای و بومی را نبایستی ازنظهر دور داشهت (بینهام:1389،
 .)231شناخت کامل و همه جانبه ابعاد مختلف قاچاق مواد مخدر یکی از بهترین روشههای
مقابله با این پدیده تاریخی در جامعه ایهران و جامعهه جههانی میباشهد .بهرای طراحهی یه
برنامه جامع عملیاتی مقابله با مواد مخدر خصوصاً در دریا ،کهه از پیچیهدوی خهاص اعمهال
حاکمیت نیز برخوردار اسهت ،بایهد از سیسهتمهای مختلهف جمهعآوری اخبهار و اطالعهات
استفاده نموده تا به یه

اشهراف اطالعهاتی نسهبی در زمینهه مبهارزه بها قاچهاق مهواد مخهدر

دستیابیم .چرا که امروزه ،اطالعات ی

منبع انعطافپذیر قدرت است که نسبت به دیگهر

من ههابع ق ههدرت کمت ههر ب ههه زم ههان و مک ههان محههدود میشههود ( .)Giese,1994اطالعههات
محصولی است که پس از ارزیابی و پردازش اخبار و معلومات به دست میآید و منجهر بهه
تولید شناخت در خصوص موضوعی خاص میوردد و بر مبنای آن میتهوان تصهمیمویری
کهههرد (میرمحمهههدی )27 :1395،و تهههأثیر و کهههارکرد راهبهههردی آن در تصهههمیمویریها،
سیاسههتوذاریها و برنامهههریزیهای وونههاوون در حوزههههای متعههدد امنیتههی ،اجتمههاعی،
سیاسی ،اقتصهادی و فرهنگهی از اهمیهت بهاالیی برخهوردار شهده اسهت .اطالعهات یکهی از
نیازهای اساسی و بنیادی و یکی از عوامل موفقیت سازمانهای اطالعاتی است که با کسهب
اخبار و اطالعات و احاطه و اشرافیت بر موضوعات پیرامونی ارتباط داشته و به شکلی دقیق
و عمیق ،واقعیتهای عینی و ذهنی را در ابعاد مختلف بهوونهای روشن و شفاف به تصهمیم
سازان ارائه میدهد .مهدیران میتواننهد بها اسهتفاده از اطالعهات و برنامههریزی راهبهردی بهر
چالشهای موجود فائق آیند (اسهتونر و همکهاران ،ج  .)446 :1393 ،1ازآنجاییکهه پلهیس،
سازمان تنظیمکننده اخالقیات ،آرامش ،آسایش و تأمینکننده نظم عمومی و مجری قهوانین
است و در ی

جملهه ،متصهدی حفه کلهی نظهم عمهومی در یه

جامعهه سیاسهی اسهت

(آقابخشی و افشاریراد .)441 :1379،الزم است با تحلیل دادهها و اطالعات جهرم و نهاامنی
بهعنوان اساسیترین ابزار تصمیمویری و بها تکیههبر مهدیریت راهبهردی ،اشهراف اطالعهاتی
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الزم را کسب و با تهدوین راهبردههای مهؤثر اطالعهاتی ،انتظهامی تمهامی جهرائم و مجرمهان
جامعه را هدف قرار داده و موفقیت خود را در عرصههای مختلف به باالترین سطو برساند.
چرا که اشراف اطال عاتی درنهایت منجر به اقتدار اطالعهاتی خواههد شهد و نهوعی برتهری و
تفوق اطالعاتی بر حریهف اسهت( .بینهام ،1389 ،ج  .)205 :1دربهاره اهمیهت اطالعهات در
«بخش  – 18سیاسی ،دفاعی و امنیتی» ماده  106بنهد ت قهانون برنامهه ششهم توسهعه کشهور
آمده است« :بند ت  -بهمنظور تأمین امنیت پایهدار منهاطق مهرزی ،کهاهش جهرم و جنایهت،
مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانوردانها ،پیشهگیری و مقابلهه بها قاچهاق کهاال و ارز از
طریق پیشبینی اعتبارات موردنیاز در بودجه سهاالنه دسهتگاههای مربوطهه اقهدامات الزم بهه
عمل آید .یکی از دستگاههایی که در این بند به آن اشارهشده است مرزبانی نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران میباشد.
در برخی منابع آمده است که بهمنظور تحقق اشراف اطالعاتی باید شرایط زیر فراهم وردد:
 -1برآورد اطالعاتی از توانایی نیروهای خهودی؛ -2آوهاهی ،پیشهگیری ،پیشبینهی و تهوان
مقابله حوزه خودی؛ -3برآورد اطالعاتی از توانایی نیروهای دشمن؛ -4کنترل اطالعاتی بهر
اقهدامات و تحرکهات دشهمن یها حریهف؛ -5توانهایی اشهراف بهر تمهامی سهطوح اطالعهاتی
(راهبردی ،عملیهاتی و تهاکتیکی) (قهدرتآبادی .)47 :1389 ،قاچهاق مهواد مخهدر یکهی از
جرائمی است که در اسناد مختلف راهبردی کشور بدان پرداختهشهده و مرزبهانی جمههوری
اسالمی ایران بر اساس قانون سال  1369ناجا موهف است تا در مرزهای دریایی به مقابله بها
آن بپردازد.
بهموجب ماده  3قانون تأسیس واجا ،اطالعات انتظامی بر عهده نیروی انتظامی است .منظهور
از اطالعهات انتظهامی ،اطالعهات غیرامنیتهی اسهت و اطالعهات انتظهامی وهیفههاش در امههور
مربوط به امنیت انتظامی است .ایهن نهوع اطالعهات در چههارچوب وههایف قهانونی پلهیس،
بهمنظور برقراری و حف نظم و امنیت عمومی کشهور و جههت تسههیل خهدمات انتظهامی و
امنیتی ،مورداستفاده قرار میویرد ،مانند :سرقتها ،قاچهاق مهواد مخهدر یها ناامنیههایی کهه
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ممکن است خالف مقهررات باشهد ،بینظمیهها ،ناامنیهها و یها تظهاهرات و راهپیماییههای
غیرمجاز( .آئیننامه حوزه مأموریت اطالعاتی نیروی انتظامی .)1 :1368 ،ضرورت اطالعات
انتظامی ،ایجاد اشهراف کلهی در حهوزه اسهتحفاهی نیهروی انتظهامی ،بهرای کنتهرل و پهایش
اوضاع از هر لحاظ ،شناسایی تهدیهدات و آسهیبپذیریها بهرای برقهراری نظهم و امنیهت و
حف و توسعه آن به نحو مطلوب در جهت تقویت و تأمین سیاستهای داخلهی و خهارجی
کشههور اسههت .اهمیههت اطالعههات انتظههامی ،در آن اسههت کههه بههدون وجههود ایههن اطالعههات
فرماندهان انتظامی در هر سطحی از سلسلهمراتب فرماندهی این نیرو و افسران سهتادی آنهها
و مقامات سیاسی مربوط به آنها در سطو کشور ،قادر به شناسایی اوضاع حوزه استحفاهی
و اتخههاذ تصههمیم در شههرایط اطمینههان نخواهنههد بههود .کههارکرد اطالعههات انتظههامی ،دریه
تقسیمکار منطقی در سه رده امنیتی موانع ،شناسهایی و کنتهرل انجامورفتهه و قهادر بهه پاسهخ
ووئی به نیازهای اطالعاتی سلسلهمراتب فرماندهی متبوع خود است .اصل مههم در اسهتفاده
از این زنجیره امنیتی شناخت درست اوضاع و بهکارویری سلسله مراتبی آنها و کارآمهدی
هرکدام از این مراحل میباشند.
رده اول امنیتی این اطالعات شامل مبادی اطالعاتی سازمانی یگانهای مهرزی اسهت کهه تها
رده پاسگاههای مرزی خشکی ،ساحلی و شناور و مرزهای هوائی (فرودواههای بینالمللهی)
توسعه مییابند .عقبه اطالعاتی این یگانهای انتظامی ،اطالعهات پاسهگاهها و کالنتریههای
انتظامی فرماندهی انتظامی استانها میباشهند؛ کهه بهصهورت یه

شهبکه منسهجم ،قهادر بهه

انسداد پیشروی هر عامل تهدیدی از نقطه صفر مرزی بهطرف داخهل کشهور میباشهند .رده
دوّم امنیتی در اطالعات انتظهامی ،عنصهر شناسهایی اسهت؛ کهه در آن جمعیهت و کیفیهت و
عالئق و وابستگیها و تحرکات و فعالیتهای مشروح آن با استفاده از ی

تقسهیمکار ملّهی

و قانونی و مشروع و با استفاده از روشهای اداری تعریفشده مورد شناسایی قرار میویرد.
الزم به ذکر است ،این شناسایی دائمی بوده و در لحظه باید پاسخگوی نیازههای فرمانهدهی
انتظامی در ردههای مختلف فرماندهی باشد .رده سوّم امنیتی این اطالعات ،کنتهرل و پهایش
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اوضاع در داخل کشور است .عالوه بهر آن بها بهرهبهرداری از شهبکه اطالعهاتی موجهود در
حوزه استحفاهی تا ورای مرزهای کشور و حتی حاشیه نزدی

در ماورای مرز ،این کنتهرل

قابلاعمال است .بدیهی است ،در این سه رده امنیتی موردنظر اطالعهات انتظهامی ،رده سهوم
یعنی کنترل؛ تمامکننده کار و تاهمینکننده موفقیهت آن اسهت .علهت وجهودی اطالعهات
انتظامی ،پیشگیری از بروز هروونه خطری در حوزه امنیت عمومی اسهت کهه بهه ههر دلیلهی
نظم و امنیت جامعه را بر هم بزنند و بر مبنای آموزههای انتظامی بر ایهن امهر تأکیهد داشهته و
باید پاسخگو باشد.
وهیفه اصلی جامعه اطالعهاتی در پلهیس ،جمهعآوری اطالعهات ،تجزیههوتحلیل اطالعهات،
اقدامات الزم در جهت پیشگیری انتظامی و کشف جرائم است .فلسفه اولیه وجودی جامعهه
اطالعاتی نیز دادن آواهی ،اطالعات نهایی یا محصوالت اطالعهاتی بهه سیاسهتوذاران در
مواقع الزم و ضروری است .این اطالعات ،تصمیم ویران را قادر میسازد تا در جههت دفهع
تهدیدات و کسب منفعت و استفاده از فرصتهای موجود و پیشآمده ،دست به تصمیمات
درست و قابل قبولی بزننهد( .شولسهکی .)8 :1392،پلهیس بهرای رسهیدن بهه امنیهت بههعنوان
مهمترین تولیدکننده و مصرفکننده اطالعهات محسهوب میشهود و بهه شهیوههای مختلهف
اقدام به جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و بهرهبرداری از آنها مینمایند .چرا کهه آنهها را بهرای
پیشبرد منافع داخلی و امنیتی خود ،مهم تلقی میکند .بنابراین مقصود نهایی از ایجاد جامعهه
اطالعاتی در پلیس عبارت است از :فراهم ساختن امکانی کهه سیاسهتوذاران و فرمانهدهان
پلیس را برای انجام وهایف خود ،به نحو احسن ،یاری دهد .ازاینرو ،مسئله روابهط صهحیو
بین اطالعات اور نه هریف ،اما همواره مهم بوده است (ادواردز و همکاران.)1-13 :1392،
رسالت پلیس جمهوری اسالمی ایران مطابق سند راهبردی  1398پلیس مبارزه با مواد مخدر
عبارت است از :مبارزه قاطع و مقتدر علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد
مخدر و روانوردانها و پیش سازهای آنها با استفاده فراویر از امکانات اطالعاتی ،نظهامی
و انتظامی در شناسایی ،تعقیب و انهدام شبکهها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بینالمللهی
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مبتنی بر مطالعه و پژوهش ،سرمایههای انسانی ،تقویت ،تجهیز و توسعه یگانها و سامانههای
مراقبتی کنترل مؤثر مرز و استفاده از هرفیتهای دیپلماسی منطقهای و جههانی .همچنهین در
ایهن سههند آمههده اسههت :توسههعه اشههراف اطالعههاتی از طریههق :توسههعه بان

هههای اطالعههاتی؛

بهرهویری از فاای سایبری؛ بهرهویری از هرفیت مشارکت مردمی؛ توسعه تجهیزات فنی و
آزمایشگاهی و مراقبت های الکترونیکی و الکترواپتیکی؛ وسهترش شهبکه منهابع و مخبهرین؛
ارتقاء هرفیت افسهران رابهط؛ وسهترش هرفیهت کنتهرل محمولهههای تحهت نظهارت( .سهند
راهبردی پلیس مبارزه با مواد مخهدر .)1398 ،بهر همهین اسهاس و بهه اسهتناد مهاده  10قهانون
مناطق دریایی ج.ا.ا در خلیجفارس و دریای عمان ( )1372که میووید« :صالحیت کیفری،
تعقیب ،رسیدوی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی
در موارد زیر در صالحیت مراجع قاایی جمهوری اسالمی ایران میباشد :الهف – چنانچهه
اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسهالمی ایهران وهردد .ب – چنانچهه جهرم ارتکهابی
مخل صلو و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمهومی دریهای سهرزمینی باشهد .ج – چنانچهه
فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتی

یا کنسولی دولت صاحبپرچم کشتی تقاضهای کمه

و رسیدوی نماید .د – چنانچهه رسهیدوی و تعقیهب بهرای مبهارزه بها قاچهاق مهواد مخهدر و
روانوههردان ضههروری باشههد( .سهههرابی )67 :1397،جههرم قاچههاق مههواد مخههدر در دریهها
قابلپیگیری است .ازآنجاییکه در ساختار نیروی انتظامی معاونت دریابانی تحت فرمانهدهی
مرزبانی ناجا ایجاد وردیده  31بند بهعنوان شرح وهایف پایگاههای دریابهانی قیهد وردیهده
که مهم ترین وهایف مرتبط با موضوع تحقیق که در وهایف معاونهت اطالعهات پایگهاه نیهز
قرار میویرد عبارتاند از ..... :بند  6؛ شناسایی کامل حوزه استحفاهی ازنظر نقاط حسهاس،
حیاتی ،خورهای غیرمجاز ،محلهای تخلیه و بارویری قاچاق .بنهد 9؛ برنامههریزی بههمنظور
اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق انسان ،کاال ،مواد مخدر ،سرقتهای دریایی و  ...در حوزه
استحفاهی .بند  12؛ شناسایی قاچاقچیان و افرادی که در حوزه اسهتحفاهی در زمینهه قاچهاق
کههاال ،مههواد مخههدر ،سههوخت ،انسههان و  ...فعالیههت دارنههد و زیههر نظههر داشههتن فعالیتههها و
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رفتوآمدهای آنها توسط نیروهای مورداطمینان .بند 13؛ شناسهایی شهگردها و ترفنهدهای
جدیههد قاچاقچیههان ازنظههر حمههل و جابجههایی قاچههاق ،جاسههازیها و  ...و توجیههه و آمههوزش
واحدها و نیروهای تحهت امهر در ایهن زمینهه( .سههرابی .)75-77 :1397 ،بهدیهی اسهت کهه
اجرای وهایف فوق عالوه بر نیاز به نیهروی انسهانی متعههد و کارآمهد ،نیازمنهد بههکارویری
شبکه وسیع جمعآوری اخبار و وسایل و تجهیزات فنی میباشد که در راهبردههای مرزبهانی
ج.ا.ا ونجاندهشده است .با توجه به مفهوم اشراف اطالعاتی میتوان هفت نظریه و رویکهرد
کلی را برای اشراف در نظر ورفت:
نظریه و رویکرد ورایشی (سیاستهای جمعآوری) ،نظریهه و رویکهرد عملیهاتی یها روشهی
(روشها) .نظریه و رویکرد ابزاری (منهابع) ،نظریهه و رویکهرد محیطهی (اههداف) ،نظریهه و
رویکرد موضوعی (نیازمندی اطالعاتی) ،نظریه و رویکرد وهیفهای(.جمشیدیان-65: 1388،
 .)32نظریه و رویکرد شبکهای (عصاریان نژاد ،شریفی زارچی.)12 :1395،
نتیجه اینکه رویکردهای سیاستی ،روشی ،ابزاری ،محیطی ،موضهوعی و وهیفههای بهواسهطه
اینکه به ی

یا چند بعد از اهداف و مأموریتهای سهازمانی میپردازنهد در ایجهاد اشهراف

اطالعاتی از قهوت و ضهعف برخوردارنهد و قهادر بهه پاسهخگویی نیهاز سهازمانهای بهزرگ
نمیباشند بلکه عمدتاً در سازمانهای دارای ساختار کوچه

مهورد بهرهبهرداری و اسهتفاده

قههرار میویرنههد .مناسههبترین و بهتههرین رویکههرد مورداسههتفاده بههرای اشههراف اطالعههاتی در
سازمان نیروی انتظامی به واسطه برخهورداری از سهاختار سلسهله مراتبهی ،رویکهرد شهبکهای
است .در این رویکرد کلیه بخش های سهازمان بایهد در قالهب یه
ایجاد بان

شهبکه تعریهف و ضهمن

اطالعاتی متمرکهز ،نحهوه ورود اطالعهات ،دسترسهیها و اسهتفاده از اطالعهات

موجود در شبکه مشخص و به نحو دقیق اجرایی میوردد .حاکمهان کشهورها بهه اطالعهات
نیازمندند ،زیرا اطالعات قهدرت و آنهها را در برابهر تهدیهدات پهیش رو ایمنتهر میسهازد.
تبدیل مقادیر فراوان داده به آواهی ،وهیفه مدیران اطالعاتی اسهت (آسهتانا و نیرمهال1388،
 .)30:با توجه بهه نتهایج حاصهله از سهایر تحقیقهات انجامشهده در زمینهه اشهراف اطالعهاتی،
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اصههلیترین وجهههی کههه میتوانههد راهگشههای ایههن مسههئله شههود بهرهویههری از مههدل اشههراف
اطالعاتی شبکهای زکمهن و تشهکیل بانه

اطالعهاتی در بسهتر فناوریههای پیشهرفته نهوین

اطالعاتی است که موجب شده کلیه کشورها در قالب دهکده جهانی مرتبط شوند که پایهه
ایهن بحهث ،تحقیقهات نجفهی ( )1397و پورمنهافی ( )1396میباشهد کهه در تهدوین الگههوی
ا شهراف اطالعهاتی سهازمان نیهروی انتظهامی بهه الگهوی شهبکهای اشهاره و از آن بهرهویهری
کردهاند .نتایج حاصله از تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده مؤید نتایج تحقیقهات قبلهی و
ضرورت ایجاد سیستم اطالعات شبکهای میباشد .با توجه به شرایط فعلی ،نهادهای مهرتبط
با مدیریت و تأمین امنیت مرزهای دریایی نیازمند تشکیل سیستم شبکهای هستندکه بتواند به
ارتقاء اشراف اطالعاتی در کشف جرم قاچاق مواد مخدر در مرزهای دریایی کم

کند و

ضروری است تا در دو سطو ملی و سازمانی در این زمینه اقدام وردد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظهر ههدف کهاربردی و ازنظهر ماهیهت آمیختهه(کمی و کیفهی) و از نهوع
اکتشافی است .بهرای جمهعآوری دادهههای موردنیهاز از ابهزار مصهاحبه نیمهه سهاختاریافته و
پرسشنامه استفادهشده است .بنابراین برای دستیابی به عملهای اصلی و تحلیهل راهبهردی و
تعیین موضوعات اساسهی و شناسهایی نقهاط قهوت ،ضهعف ،فرصهتها و تهدیهدها از روش
اسههنادی و بههرای تکمیههل و اعتبههار سههنجی یافتهههها از روش پیمایشههی -خبروههی اسههتفاده
بهعملآمده است .برای جمعآوری اطالعات میدانی موردنیاز و اخذ نظرات نخبگان اشراف
اطالعاتی در حوزه های اطالعاتی ،امنیتی ،انتظامی و نظامی از ابزار پرسشنامه محقهق سهاخته
استفاده شد .جامعه آماری تحقیق در مرحله کمی ،حجم جامعه تعداد  30نفر بودنهد کهه بهر
اساس جدول موروان حجم نمونه  28نفر میشد لیکن با توجه به محدودیت حجهم آمهاری
و با در نظر ورفتن مالحظات پژوهشهی بهصهورت تمهام شهمار انتخهاب شهدند و در مرحلهه
کیفی نیز تعداد  15نفر تا رسیدن به اشباع نظری بهعنوان مشارکتکنندوان تحقیق همکاری
نمودند .همچنین جامعه آماری از بین خبروان و متخصصین حوزه پلیس اطالعات و امنیت،
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مبارزه با مواد مخدر و معاونت دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا ،اعاای ستاد مبارزه با مهواد
مخدر ریاست جمهوری و اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کهه
دارای  5سال سابقه اجرایی و بیشتر و مرتبط بها موضهوع تحقیهق بودنهد و مهدرک تحصهیلی
آنها فوقلیسهانس ،دکتهری و یها دانشهجوی دکتهری بهود بههعنوان جامعهه آمهاری انتخهاب
وردیدند .روایی پرسشنامه از طریق اخذ نظرات خبروان بهصهورت صهوری و پایهایی آن از
طریق بازبینی مجدد شاخصها و مؤلفههای استخراجشهده از دادهههای بهاز توسهط خبروهان
سنجیده شده است .تجزیهوتحلیل دادههها بها اسهتفاده از مهدل سهوات نقهاط قهوت ،ضهعف،
فرصتها و تهدیدهای موضوع پژوهش استخراج وردید نهایتاً ضریب بار عاملی هریه
وویهها مشخص و نتایج حاصله ،حاکی از آن است که ضریب هری

از

از وویهها در چههار

عامل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیهدها بهیش از  4وردیهد و کلیهه وویههههای
بهدستآمده مورد تأیید قرار ورفت.
بحث و یافتهها
ابتدا بهمنظور شناسایی اولویتها و چالشهای اطالعهاتی بایهد چههار عامهل قهوت ،ضهعف،
فرصهت و تهدیهد شناسهایی شهوند .بهرای ایهن منظهور ،اسهتفاده از پرسشهنامه و بهه دنبهال آن
مصاحبه بهترین روش کاربردی اسهت کهه محقهق بها توسهل بهه آنهها و بهر اسهاس اسهناد و
مدارک موجود و بهصورت تحقیقات کتابخانهای عوامهل موصهوف را شناسهایی نمهود کهه
نتایج آن به شرح جداول ذیل میباشد .همچنین با استفاده از آزمون کومهو و بارتلهت وویهه
های قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیهدها موردسهنجش قرارورفتهه و بهرای بررسهی دقیهقتر
میزان واریمکس آنها مشخص وردید .سپس بهمنظور مشخص شدن میزان نقش هر ی
وویه ها جدول بررسی بار عاملی تنظیم وردید.

از
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جدول شماره  .1بار عاملی نقاط قوت و ضعف
بهههههار

قوتها

بهههههار

ضعفها

عاملی
وجود نیروی انسانی آموزش دیهده ،متهدین ،متعههد،
باانگیزه و مجرب در سازمان
وجود بان

های اطالعاتی ،شبکه منهابع و مخبهرین،

سامانههای اطالعاتی و غیره
پیونههد ناجهها بهها دولههت و برخههورداری از بودجههه و
امکانات دولتی

0/878
0/886
0/875

وجههود بسههترهای فناورانههه پیشههرفته بههرای اشههراف
اطالعاتی اعم از سیستم ارتباط مخابراتی و...

عاملی
نامتناسب بودن ساختار سازمانی با اشراف اطالعاتی موجود
در ردههای استانی
ناکافی بودن تجهیزات فنی الزم برای رصد هوایی با دوربین
فیلمبرداری با زوم باال
آشنایی ناکافی کارکنان سهازمانهای دریهایی در رابطهه بها
ماموریت پلیس

0/856
0/849
0/842

بهههرآورد ناصهههحیو از توانمنهههدیهای قاچاقچیهههان مهههواد
0/871

مخدر(سوخت ،امکانهات ،ایسهتگاههای اسهتراحت ،نفهرات

0/840

کمکی و..
توانمنههههدی اطالعههههاتی ناجهههها در سرچشههههمههای
شکلویری قاچاق مواد مخدر
عزم فرمانده ناجا و مسئولین کشوری برای مبارزه بها
مواد مخدر
وجود قوانین و دستورالعملهای مناسب در سهازمان
برای توسعه اشراف اطالعاتی

0/855
0/850
0/836

وستره جررافیایی سازمان نیروی انتظامی در ساحل و
دریا

وجهود نقهاط ضهعف محهدود دریابهانی در کسهب اخبهار و
اطالعات و انجام عملیات دریایی علیه قاچاقچیان
سیستم جامع اطالعاتی ناکافی در سهازمان و لینه

نبهودن

سامانه تعقیب مجرمین در سامانههای اطالعاتی
کمبود پیوستگی اطالعات در ماموریتهای خشکی ،دریا و
انجام عملیات و اقدام اطالعاتی کور

0/840
0/836
0/826

ناکافی بودن آموزش کارکنهان حهوزه دریهایی در ههدایت
0/784

منهابع انسهانی بههرای جمهعآوری اخبههار و اطالعهات از مههرز

0/794

دریایی
وستردوی پلهیس اطالعهات و امنیهت در پلیسههای
تخصصی
سهههولت دسترسههی بههه منههابع انسههانی متخصههص
برونسازمانی در جهت توسعه اشراف اطالعاتی
وجههود سههاختار پلههیس اطالعههات ،مههواد مخههدر و
دریابانی مستقل در ناجا
وجههود دسههتورالعملها و بخشههنامههای مههرتبط بهها
اشراف اطالعاتی

0/755
0/675
0/558
0/524

وجود منابع انسانی ضعیف و غیرمتخصهص و کمتجربهه در
دریا در بدنه سازمان
عدم شفافیت قوانین و مقررات مربوط به کنتهرل مهدارک و
تردد کارکنان شناورهای مختلف در دریا
بروز نبودن راهبرد مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا
فقههدان مشههوقهای الزم بههرای وههرایش کارکنههان بهسههوی
مشاغل صفی و عملیاتی
وجود معاونت دریابانی ناجا بهعنوان تنها نیروی کنترلکننده

0/788
0/780
0/773
0/765
0/623
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مرزهای دریایی
فقدان اطلس جررافیایی فرایند «تولید ،انتقال و مصرف مواد
مخدر» در سازمان
عدم اجرای مقررات حملونقل در مرزهای دریایی

0/547
0/508

در بررسی ضریب بار عهاملی نقهاط قهوت مشهخص میشهود وویهه "وجهود نیهروی انسهانی
آموزش دیده ،متدین ،متعهد ،با انگیزه و مجرب در سازمان" با ضریب  0/878در رتبه اول،
وویه "وجود بان

های اطالعاتی ،شبکه منابع و مخبرین ،سامانههای اطالعهاتی و غیهره" بها

ضریب  0/886در رتبه دوم و وویه " پیوند ناجا با دولت و برخورداری از بودجه و امکانات
دولتی" با ضریب بار عاملی  0/875در رتبه سوم قهرار دارد .در بررسهی ضهریب بهار عهاملی
نقاط ضعف مشخص میشود وویه " نامتناسب بودن ساختار سازمانی بها اشهراف اطالعهاتی
موجود در ردههای استانی " با ضریب  0/856در رتبه اول ،وویه " ناکافی بهودن تجهیهزات
فنی الزم برای رصد هوایی با دوربین فیلمبرداری با زوم باال " با ضریب  0/849در رتبه دوم
و وویه " آشنایی ناکافی کارکنان سهازمانهای دریهایی در رابطهه بها ماموریهت پلهیس " بها
ضریب بار عاملی  0/842در رتبه سوم قرار دارد.
جدول شماره .2بار عاملی فرصتها و تهدیدها
فرصتها

بههههههههار

تهدیدها

عاملی
پشتوانه فکری و حمایت مقام معظهم رهبهری از
اشراف اطالعاتی و مبارزه با مواد مخدر

بههههههههار
عاملی

وجههود بههازار مصههرف مههواد مخههدر در جامعههه و افههزایش انگیههزه
0/874

قاچاقچیان مواد مخهدر در جامعهه بهواسهطه بهرهویهری از فاهای
مجازی ،پوشش مردمی بهواسطه فقر موجهود در جامعهه و مبهادی

0/814

رسمی ورود کاال و اختالل در روند کشف
حمایت فنی و مالی و اطالعهاتی کشهورهای منطقهه از قاچاقچیهان

امکهان بهرهویههری از پهپادهها ،بالگردههها و بههال
ثابت برای کنترل دریا

0/820

همکاری نهادها و سازمانهای امنیتهی نظهامی و

0/801

مواد مخدر بهواسطه تأمین منافع مهادی و اههداف سیاسهی آنهان و

0/802

تجربه باال و هوشمندی قاچاقچیان مواد مخدر
یکپارچه نبودن سیستمهای موجود اطالعات سازمانهای دریهایی

0/784

ترکمان و همکاران /چالشهای اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا 19 /

در کشور

قاایی با ناجا در زمینه اشهراف اطالعهاتی مهرز
دریایی
امکان بهرهویری از مهندسهی معکهوس فاهای
مجازی و نفوذ در باندهای قاچاق مواد مخدر.
وجود بان

های اطالعاتی سازمانها و نهادهای

برونسازمانی اعم از دریایی و غیره.

0/797
0/772

وجههود قههوانین و مقههررات موجههود در زمینههه
اشراف اطالعهاتی و مبهارزه بها مهواد مخهدر در

آن ازنظر هزینه و تجهیزات
محدودیت قوانین موجود در دریا بهرای نیروههای عملکننهده در
عرصه مبارزه با مواد مخدر

0/719

سیاست دووانه برخی حکومتها و نبود تعامل در بین کشورهای
0/643

کشور.

منطقه در زمینه مقابله با مواد مخدر و کسب درآمدهای هنگفت از

0/658

این راه و تأمین منابع مالی تروریسم بینالملل

نظههر متبههت مههردم در همکههاری بهها پلههیس و
مشارکت وسترده مردمی.

0/594

عالقهمندی سهازمانهای بینالمللهی و منطقههای
برای ایجهاد بانه

وستردوی مرز دریایی و عدم امکان وشت زنهی و پهایش مهداوم

./748

اطالعهاتی مجهرمین قاچهاق

کمبود نیروی متخصص و کارآمد در سازمانهای دریایی بهمنظور
کاربردی کردن اطالعات

0/629

وجود خأل امنیتی در دریا بهواسطه حاور سایر نیروهای نظامی
0/617

0/558

مواد مخدر.
وجود سازمانهای مردمنهاد برای مقابله با مواد
مخههدر و اعتیههاد و شناسههایی مصههرفکنندوان
مواد مخدر و ...

عدم آشهنایی مقامهات قاهایی و سهازمان بنهدرها بها مهواد مخهدر
0/526

صنعتی خصوصاً پیش سازها و همکاری ناکافی و هماهنگی آنها
با پلیس برای بازدید و ردویری نمونههای اطالعاتی و بارهایی که

0/608

وارد کشور میشود
اختصاص بندهایی از قانون نیهروی انتظهامی بهه
موضوع اشهراف اطالعهاتی و مقابلهه بها قاچهاق

آلودوی شدید محیط و فاای کار مبارزه با قاچاق در دریا
0/587

0/518

مواد مخدر.
تأکید و تأیید مسئولین کشور بهر نقهش قهانونی
ناجا بهعنوان اصلیترین واحهد مبهارزه بها مهواد

رسوخ منافع ناشی از قاچاق مواد مخهدر در مهذهب اههل سهنت و
0/508

مانعشدن از مخالفت علمای اهل سنت با پدیده قاچاق

0/573

مخدر.
عههدم وجههود محههل مناسههب بههرای نگهههداری
طوالنیمدت شناور حامل قاچاق مواد مخدر در

کم توجهی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور
0/475

0/498

دریا و ضرورت حاور آنها.
استفاده از توان مالی کشور قطر در زمینه تجهیز
دریایی کشور و ناجا.
فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر تحهت

0/458
0/416

دسترسی وسترده مردم به فناوریهای اطالعاتی پیشرفته
ترس و واهمه عمومی از همکاری با ردههای اطالعاتی

0/469
0/453
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نظر رئیس جمهور و حمایت مسهتقیم دولهت از
ناجا

در بررسی ضریب بار عاملی فرصتها مشخص میشهود وویهه "پشهتوانه فکهری و حمایهت
مقام معظم رهبری از اشراف اطالعاتی و مبهارزه بها موادمخهدر" بها ضهریب  0/874در رتبهه
اول ،وویه "امکان بهره ویری از پهپادها ،بالگردها و بال ثابت برای کنترل دریا" بها ضهریب
 0/820در رتبه دوم و وویه "همکاری نهادها و سازمانهای امنیتی نظامی و قاهایی بها ناجها
در زمینه اشراف اطالعاتی مرز دریایی" با ضریب بار عاملی  0/801در رتبه سوم قهرار دارد.
در بررسی ضریب بار عاملی تهدیدها مشخص میشهود وویهه "وجهود بهازار مصهرف مهواد
مخدر در جامعه و افزایش انگیزه قاچاقچیان مواد مخدر در جامعه بهه واسهطه بههرهویهری از
فاای مجازی ،پوشش مردمی به واسطه فقر موجود در جامعه و مبادی رسمی ورود کهاال و
اخهتالل در رونهد کشهف" بها ضهریب  0/814در رتبهه اول ،وویهه "حمایهت فنهی و مهالی و
اطالعاتی کشورهای منطقه از قاچاقچیان مواد مخدر به واسطه تأمین منهافع مهادی و اههداف
سیاسی آنان و تجربه باال و هوشمندی قاچاقچیان مهواد مخهدر " بها ضهریب  0/802در رتبهه
دوم و وویه "یکپارچه نبودن سیستمهای موجود اطالعات سازمانهای دریایی در کشهور "
با ضریب بار عاملی  0/784در رتبه سوم قرار دارد.

جدول شماره  .6تأثیر قوتها بر فرصتها
سطو
معناداری

T
آزمون

0/046

2/208

0/034

1/597

الف :متریر وابسته :فرصتها

ضرایب استانداردشده
بتا

/405

ضرایب استاندارد نشده
خطای
معیار

مدل

بتا

14/275

31/519

ثابت

0/298

0/475

قوتها

1

ترکمان و همکاران /چالشهای اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا 21 /

با توجه به مقدار آزمون  tکه  2/20و سطو معناداری که  0/046میباشد میتوان با اطمینهان
 95درصد بیان کرد نقاط قوت بر فرصتها تأثیروذار است کهه میهزان ایهن تأثیروهذاری بها
توجه به بتای استانداردشده  0/405میباشد.
جدول شماره  .7تأثیر قوتها بر تهدیدها
ضرایب
سطو
معناداری

T
آزمون

0/046

1/471

0/040

0/864

استانداردشده
بتا

0/233

ضرایب استاندارد نشده
مدل

خطای

بتا

معیار
22/712

33/408

ثابت

0/473

0/409

قوتها

1

الف :متریر وابسته :تهدیدها

با توجه به مقدار آزمون  tکه  1/47و سطو معناداری که  0/046میباشد میتوان با اطمینهان
 95درصد بیان کرد نقاط قوت بر تهدیدها تأثیروذار اسهت کهه میهزان ایهن تأثیروهذاری بها
توجه به بتای استاندار شده  0/233میباشد.
جدول شماره  .8تأثیر قوتها بر ضعفها
ضرایب
سطو
معناداری

 Tآزمون

استانداردشده
بتا

0/049

2/066

0/022

1/030

0/275

ضرایب استاندارد نشده
خطای
معیار

مدل
بتا

18/875

38/999

ثابت

0/393

0/405

فرصتها

1

الف :متریر وابسته :ضعفها

با توجه به مقدار آزمون  tکه  2/06و سطو معناداری که  0/049میباشد میتوان با اطمینهان
 95درصد بیان کرد نقاط قوت بر ضعفها تأثیروذار اسهت کهه میهزان ایهن تأثیروهذاری بها
توجه به بتای استاندار شده  0/275میباشد.
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جدول شماره  .9تأثیر فرصتها بر تهدیدها
سهههههطو
معنهههادار

T
آزمون

ی

ضهههههههههههههههههرایب

ضرایب استاندارد نشده

مدل

استانداردشده
خطههههههای

بتا

بتا

معیار
0/040

0/529

0/001

4/093

0/750

14/945

7/901

ثابت

0/274

1/122

فرصتها

1

الف :متریر وابسته :تهدیدها

با توجه بهه مقهدار آزمهون  tکهه  0/529و سهطو معنهاداری کهه  0/040میباشهد میتهوان بها
اطمینان  95درصد بیان کرد فرصتها بر تهدیدها تأثیروذار است که میزان این تأثیروذاری
با توجه به بتای استاندار شده  0/750میباشد.
نتیجهگیری
با توجه به مطالب مستخرج از جداول فوق االشاره (  ) 1 – 6قوتها بر سایر عوامل اعهم از:
فرصتها ،تهدیدات و ضعفها و فرصتها بر تهدیدات تأثیر وذار هستند .بر همین اسهاس
دو دسته اولویت و دو دسته چالش اطالعاتی در کشف جرم قاچاق مواد مخهدر از مرزههای
دریایی قابل شناسایی و استخراج می باشد که به ترتیب عبارتند از:
دسته اول اولویتها با استفاده از قوت های سازمان این است کهه :در حهال حاضهر پلهیس
اطالعات و امنیت ناجا می تواند با تکیه بر وویههایی همچون نیروی انسانی آموزش دیده و
متخصص و متعهد و با بهرهویری از بان

های اطالعاتی موجود و با تکیه بر پیوند ساختاری

خود به بدنه دولت در مسیر مقابله با قاچاق موادمخدر وام بهردارد چهرا کهه بهر اسهاس نظهر
خبروان دسهتورالعملهها و قهوانین موجهود پاسهخوهوی نیهاز اطالعهاتی سهازمان در اجهرای
مأموریت مقابله با قاچاق مواد مخدر هستند و عزم و اراده فرمانهدهی ناجها نیهز مهیتوانهد بهه
توسعه و تسهیل این مسیر کم

شایانی نماید .وجود مداوم نیروهای آموزش دیده و جهوان

ترکمان و همکاران /چالشهای اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا 23 /

در سازمان برای تداوم اشراف اطالعاتی در سازمان و موفقیتهای دائمی در مسیر مقابلهه بها
قاچاق مواد مخدر در دریا از مهمترین دستاوردهای توجه به این موضوع می باشد.
دسته دوم اولویت های اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق موادمخدر در دریا بههرهویهری از
فرصت هایی است که در محیط خهارجی سهازمان وجهود دارد .چهرا کهه بهر مبنهای پشهتوانه
فکری و حمایت مقام معظم رهبری از اشراف اطالعاتی ،کلیه سازمانها و نهادهای مرتبط با
این موضوع میتوانند نیروی انتظامی را در راستای تحقق ایهن امهر یهاری کننهد .وسهتردوی
دریا و افزایش جرم قاچاق در سالهای اخیر نیازمند بهرهویری از فناوریهای پیشرفته نهوین
است که سازمان هایی همچون سپاه پاسداران و ارتش بهه واسهطه حاهور قدرتمنهد خهود بها
استفاده از فناوری های پیشرفته از قبیل ناو و تجهیزات پرنده میتوانند به نیهروی انتظهامی در
جهت حاور در عمق مرزهای دریایی کم

کننهد .بنهابراین نیهروی انتظهامی مهیتوانهد بها

بهرهویری اطالعاتی الزم از امکانات آنها در مسیر مقابلهه بها قاچهاق مهواد مخهدر در دریها
وام های بلندتری بردارد .ههم چنهین بها جلهب همکهاری نیروههای مردمهی و افهزایش سهطو
همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه در مرزههای دریهایی میهزان موفقیهت اطالعهاتی
خود را در این مأموریت افزایش دهد.
همچنین با توجه به جداول  1و  2وویه های حائز اهمیت در ضعف ها و تهدیهدها ،چهالش-
های اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا شناسایی مهیشهوند کهه مهیتهوان
وفت:
دسته اول چالشهای مرتبط با ضعفها عبارت است از ساختار سهازمانی نامتناسهب بهرای
حاور در عرصههای مأموریتهای اطالعاتی ناجا؛ چهرا کهه در حهال حاضهر دسهتگاهههای
اطالعاتی برای دستیابی به اطالعات مورد نیهاز و رسهیدن بهه جایگهاه مطلهوب سهازمانی کهه
همان اشراف اطالعاتی و در نهایت اقتدار اطالعاتی میباشد نیازمنهد سهاختاری متناسهب بها
شرایط روز و فناوریهای پیشرفته میباشند .در سازمانهای اطالعاتی موفق عواملی همچون
 :نیروی انسانی متخصص ،تجهیزات پیشرفته نوین و قوانین و مقررات شفاف و تسهیل کننده
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موفقیت سازمانی که موجب تقویهت انگیهزه کارکنهان نیهز بشهود ،از مهمتهرین و مهؤثرترین
عوامل در زمینه تقویت اشراف اطالعاتی سازمان محسوب میشهوند کهه در سهایر پهژوهش
های انجام شده نیز مورد تأیید قرار ورفتهاند.
دسته دوم چالش های اطالعاتی ناجا در مقابلهه بها قاچهاق مهواد مخهدر از دریها در حهوزه
تهدیدات به موضوع ورایش عمومی و فرهنگ جامعهه ارتبهاط دارد چهرا کهه بخهش اعظهم
فرهنگ جامعه ایران به باورها و اعتقادات برورفته از دین و مذهب مرتبط اسهت و متأسهفانه
در این فرهنگ قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف آن بهه صهورت قطعهی مالحظهات خهاص
شرعی ندارد .بر همین اساس ورایش به انجام معامالت قاچاق و همکاری با قاچاقچیان برای
کسب درآمد روز افزون آن رو به افزایش است و شرایط اقتصادی جامعه نیز به نحوی است
که مشوق ورایش مردم به این سمت و سو می باشد.
بی ش

بهره برداری از این اولویت ها و چالشها در صورتی میسر خواهد بود که اطالعات

موجود در قالب ی

شبکه اطالعاتی در تار و پود سازمان جاری و ساری باشد .در صورت

ایجاد شبکه اطالعات در کشور امکان مقابله الزم با قاچاق مواد مخدر در مرزههای دریهایی
فراهم خواهد شد .از همین رو می توان وفت نتهایج تحقیهق بها نتهایج سهایر تحقیقهات قبلهی
مورد اشاره در پیشینه که مؤثرترین راه ایجاد اشهراف اطالعهاتی را ایجهاد سیسهتم شهبکه ای
تبیین نموده بودند همخوانی داشته و از این طریق می تهوان بهه اشهراف اطالعهاتی کامهل در
زمینه کشف قاچاق مواد مخدر در مرزهای دریایی نایل وردید.
پیشنهادها
 شناسایی نیروهای متخصص سازمان با توجهه بهه کمبهود آنهها ،بههمنظور بههکارویری
صحیو و دقیق آنها در جررافیای مناسب و متناسب با تهدیدات محیطی،

ترکمان و همکاران /چالشهای اطالعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا 25 /

 آمهوزش نیهروی انسهانی موجههود برمبنهای شایسهته پههروری بههمنظور جهایگزین کههردن
نیروهای قدیمی غیرمتخصهص و افهزایش کهارایی و بههرهوری کارکنهان در مقابلهه بها
جرائم دریایی و پیشبرد اهداف سازمان.
 تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل دریایی با مدیریت پلیس بهعنوان اصلیترین سهازمان
برای تأمین امنیت عمومی و داخلی کشور و جلوویری از تشتت و پراکنهدوی اجهرای
وهایف و مأموریتها در بین سازمانها و نهادهای دریایی.
 بازنگری ساختار سیستم اطالعاتی پلیس متناسب با نیاز سازمان و تهدیدات محیطی در
مرزهای دریایی ،با توجه به وستردوی دریا و بهرهبرداری قاچاقچیهان از محهیط بهدون
توجه به جمعیت حوزه استحفاهی.
 ترییر فرهنگ جامعه از طریق تشکیل جلسات با مبلرین مهذهبی ذینفهوذ در جامعهه در
زمینه قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر.
تشکر و قدردانی
بنا به اههار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مهالی
نداشته است.
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