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Abstract
In recent years, the western and northwestern borders of the country have become the entry
point for new drugs and psychotropic substances, and the Border and Counter-Narcotics
Police have faced a serious challenge in the fight against drug trafficking. The present study
was conducted to present strategies to combat the trafficking of New Psychedelic Substances
(NPS) from the borders of West Azerbaijan province. The research has a qualitative approach.
Participants in the study, which included 20 experts from the I. R. I. Border Command, the I.
R. I. Counter Narcotics Police, the Economic Security Police and traffickers and emerging
drug-related criminals, continued to use targeted sampling until theoretical saturation. The
instrument used for the interview was semi-structured. Findings show that common border
with countries, which supply the drugs, poverty and unemployment, high profitability, long
borders and border gaps are considered as causal factors; weakness in control equipment and
training of border forces working the borders, and lack of intelligence dominance are
considered as underlying factors; and ultimately, the tendency to consume, targeted
propaganda, weakness in religious cultural laws and values, and lack of control by
international conventions are considered as interfering factors that have a significant impact
on the smuggling of New Psychedelic Substances from the borders of West Azerbaijan
Province. The consequences included security-law enforcement, personal-social and
economic consequences. The results show that increasing authority, action and practice,
public awareness and legislation can be considered as strategies to deal with the central
phenomenon.
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راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور ) (NPSاز مرزها
مطالعه موردی :مرزهای استان آذربایجان غربی
مجید کریمی – دکتری پیشگیری از جرم ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
ابراهیم قربانی -1کارشناس ارشد گروه مبارزه با مواد مخدر ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
رحیم دادرس -کارشناس ارشد اطالعات ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
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چکیده
در چند سال اخیر مرزهای غرب و شمال غرب کشور به محل ورود مواد مخدر و روانگردان جدید تبدیلشده و پلیی

مرزبیانی و

مبارزه با مواد مخدر ناجا را با چالش جدی در مبحث مبارزه با قاچاق ایین میواد روبیرو نمیوده اسیت .تحقیی حاضیر باهید

ارائیه

راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور ( )NPSاز مرزهای استان آذربایجان غربی انجام شد .پیووهش رویکیری کیفیی
دارد .مشارکتکنندگان در تحقی که شامل  20نفر از خبرگان فرماندهی مرزبانی ناجا ،پلی

مبارزه با مواد مخدر ناجا ،پلی

امنیت

اقتصادی و قاچاقچیان و مجرمین مرتبط با مواد اعتیادآور نوظهور بودند ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و تا زمان رسیدن به
اشباع نظری ادامه یافته است .ابیاار مورداسیتفاده مصیاحبه نیمیه سیاختاریافته بیود .یافتیهها نشیان مییدهید هممیرزی بیا کشیورهای
عرضهکننده ،فقر و بیکاری ،سودآوری باال ،طوالنی بودن مرزها و خألهای مرزی بهعنوان عوامل علی ،کمبود در تجهیاات کنترلی
و آموزش نیروهای شاغل در مرز ،کمبود اشرا

اطالعاتی بهعنوان عوامل زمینهای و درنهایت تمایل به مصر  ،تبلیغات هدفمنید،

ضعف در قوانین و ارزشهای فرهنگی دینی و تحت کنترل نبودن توسط کنوانسیونهای بینالمللی بهعنوان عوامل مداخلیهگر تیثییر
بساایی در قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور از مرزهای استان آذربایجان غربی دارند .پیامدها شامل پیامدهای امنیتی -انتظامی ،فیردی-
اجتماعی و اقتصادی بودند .نتایج نشان دهند افاایش اقتدار ،اقدام و عمیل ،آگاهسیازی همگیانی و قانونگیذاری میتواننید بیهعنوان
راهبردهای مقابلهای با پدیده محوری مطرح گردند.
واژگان کلیدی :راهبرد ،قاچاق ،مواد اعتیادآور نوظهور ،مرز ،آذربایجان غربی.
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