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 چکيده

 هاي سال در و بوده مطرح ملی ي مساٌله یک عنوان به ما کشور در دیرباز از مخدر مواد ي پدیده

 گرفته خود به اي گسترده ابعاد عمومی امنیت نیز و فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، نظر از اخیر

 استعمال و قاچاق تاثیر حاضر پژوهش هدف. است داده قرار تاثیر تحت تیز را هوایی امینت و است

 در و مخدر مواد استعمال و قاچاق بررسی به ابتدا که باشد می هوانوردي امنیت در مخدر مواد

 مورد هوانوردي امنیت در مخدر مواد استعمال و قاچاق تاثیر ادامه در و هوانوردي امنیت ادامه

 مخدر مواد استعمال و قاچاق تاثیر تحت هوانوردي امنیت داد نشان نتایج که گرفت قرار بررسی

 با مقابله و مرز کنترل ،داخلی امنیت مسأله بودن ناپذیرجدایی به توجه با لذا. گیرد می قرار

 .شود اعمال یکسان و واحد سیاست هازمینه این در موادمخدر،

 . هوانوردي امنیت مخدر، مواد قاچاق، :يديکل واژگان
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 مقدمه
اجتماعی،  ازنظرهاي اخیر ي ملی مطرح بوده و در سالیک مساٌله عنوانبهي مواد مخدر از دیرباز در کشور ما پدیده

در همسایگی کشورهاي  ازآنجاکهایران  .اي به خود گرفته استاقتصادي و فرهنگی و نیز امنیت عمومی ابعاد گسترده

انتقال این مواد بوده و نیز بازار مناسبی  هايکاروانها و و نیز گذرگاه اصلی عبور محموله قرارگرفتهي مواد مخدر تولیدکننده

و اتخاذ راهبردهاي مؤثر سرکوب،  گذاريسیاستشود، بیش از هر کشور دیگري نیازمند براي مصرف مواد مخدر محسوب می

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ناشی از عرضه و تقاضاي مواد مخدر در سطح یري که هدف آن کاهش هزینهدرمان و پیشگ

 منظوربهترین موقعیت المللى است، اما دارا بودن مناسبیک معضل بین مخدر موادقاچاق  مسئله اگرچه .باشدداخلی است، می

وضعیت اقتصادى و بیکارى جوانان و  اعى و جوانى جمعیت،توزیع و ترانزیت آن، وضعیت خاص اعتقادى، وضعیت اجتم

پذیرى فراوان از ناحیه این مواد مرزهاى شرقى کشور، ایران را مستعد آسیب هاى طبیعى موجود درها و محدودیتمحرومیت

و مقابله با مصرف  مخدر مواد هاىتا بخش عمدهاى از توان مادى و معنوى کشور، صرف مقابله با کاروان شده باعثو  نموده است

دهد؛ تواند در جهت رشد، شکوفایى و توسعه هزینه گردند هدر مىمى هایى را کهاین رویارویى، سرمایه .شودآن در کشور مى

گذاشته و به معضلى  هاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى امنیت ملى اثرات سوءبر جنبه مخدر مواد بدین لحاظ قاچاق

 .جانبه استیازمند توجه و شناسایى کامل و همهتبدیل گردیده که ن

یا  خطر ازایمنی  احساس" به معناي و ؛(1391 سالمی، باي ابراهیم)است  آن تداوممحور زندگی اجتماعی و شرط  امنیت،

 ازرهایی نسبی " و به معناي( 1392 اندل،)م "آن هاي بنیاديجامعه از لطمه خوردن به نهادها و ارزش حفاظت"، "نگرانی

ها -وظیفه حکومت ترینمقدم ، امنیت نخستین حق شهروندي و تأمین آنطورکلیبه .است (2016، 1)مورز "بخشزیانتهدیدات 

 و ناامنی با مفهوم امنیت با مفهوم توسعه .باشدمی ترین مفهوم در زندگی اجتماعی و مدنیزیربنایی در برابر شهروندان است و

داراي ضریب امنیتی  ي بهتري دارند،هاي توسعهجغرافیایی که شاخص که مناطق ايگونهبه .است خوردهگرهماندگی عقب

به دلیل موقعیت  کشور ایران .اندمنطبق جهان با مناطق ناامن نیافتهتوسعهو  یافتهتوسعهکمتر  باشند و مناطقبیشتري نیز می

یعنی افغانستان است همواره در معرض  واد مخدر جهان،ي متولید و صادرکننده ترینبزرگ جغرافیایی خود که در مجاورت

داراي اسلحه  عمدتاًقاچاقچی مواد مخدر  هايگروه .بوده است ي قاچاق مواد مخدراجتماعی زیادي از سوي حوزه تهدیدات

جدیدترین  هستند که با خود کنندهپاکاسکورت، راهنما و راه  هاي بزرگ دارايگروه .کنندخود اسلحه حمل می هستند و با

در  .دهندقاچاق اسلحه نیز انجام می مواد مخدر افیونی، خریدوفروشقاچاقچی در کنار  هايحتی گروه .کنندرا حمل می اسلحه

 ياسلحه کمري و حتی ياسلحههاي خود داراي منزل وضعیت غیرعملیاتی، بسیاري از قاچاقچیان در درون هنگام استراحت و

 رباییآدمسرقت مسلحانه، قتل و  هاي مسلحانه،مواد مخدر با اسلحه، ابایی از درگیري مجرمین قاچاقچی .ادي هستندجنگی انفر

 .دارند همپوشی باهمگري ندارد اما تا حد زیادي قاچاقچی هاي مسلحانه منشأتوجه داشت که تمام درگیري اگرچه باید .ندارند

اجتماعی انسانی در  ترین اهدافنیاز آدمی و انگیزه کنش او از حیاتی تریندیمینیاز به امنیت و رفتار امنیت جویانه، ق

دار، این نیازمندي عینی کهن و ریشه رغمبهاما  ؛امپراتوري، حکومت و نظام جهانی بوده است اي،اشکال مختلف خانوادگی، قبیله

 رنجبر،) است قرارگرفته موردتوجهي بیستم دوم سدهي نیمه و واکاوي ابعاد مختلف آن قدمت چندانی ندارد و از کاوش نظري

که  .(2018، 2)آرت باشدمی اي است و داراي ابعاد و وجوه گوناگونمبهم و پیچیده امنیت داراي معانی گسترده، .(1394

یت امنیت سایبري، امنیت فرهنگی، امن غذایی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادي، امنیت فردي، ها امنیتآن ترینمهم

 درباره امنیت، منتشرشدههاي میان ادبیات و پژوهش از .المللی استامنیت داخلی، امنیت ّ ملی و امنیت بین اکولوژیکی،

 مسیر یکی از عنوانبهایران  گردد.برمیجنگ سرد  يدورهي اصلی آن به ریشه است که "ملی امنیت"بیشترین مباحث درباره 

 با توجه به افزایش مسافران هوایی .شودهاي اروپایی استفاده میاز افغانستان به کشور مخدر موادهاي اصلی ترانزیت براي قاچاق 

هاي ارتباطی هوایی توسط و همچنین افزایش مسیر هاي آینده دو برابر گرددرود در مقیاس جهانی در طی سالکه انتظار می

 ايايحرفههاي دوره آموزشی نمونه مناسبی از همکاري .دهدها را نشان میخطوط هوائی، اهمیت توجه بیشتر به امنیت فرودگاه
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مبارزه با  دارپرچمدولت جمهوري اسالمی ایران  .تر استاي وسیعارتقاء امنیت در منطقه باهدفمیان همکاران ایرانی و اروپایی 

 سخت مجازاتدولت سعودي و  هاي سیاسی به وجود آمده باباشد و طی سالیان اخیر با توجه به تنشمواد مخدر در جهان می

 منظوربهگیرانه علیه زائران ایرانی حامل مواد مخدر، مسئوالن کشور را بر آن داشت تا با تصویب و اجرایی نمودن قوانین مدون 

 و تالش باهمتي الهی هاي مؤثري برداشته که به حول و قوهالمللی گامهاي بینحفظ شأن زائر و قداست ایران اسالمی در عرصه

هاي دولتمردان در طی سالیان اخیر اهداف و آرمان باظرافتهاي کشور با بازرسی تخصصی و دقیق و کارکنان پلیس فرودگاه

مبارزه با مواد  دارپرچم المللیبینران به اقرار بسیاري از مجامع کشور جمهوري اسالمی ای کهاینبا توجه به  .محقق گردیده است

یري هر یک از اتباع ایرانی به جرم حمل و نگهداري مواد مخدر در کشورهاي بیگانه، باعث ایجاد باشد، دستگمخدر در دنیا می

، زیر سؤال رفتن تمامی المللیبینهاي تبلیغی براي حاکمان آن کشورها و تبعات منفی سیاسی دیدگاه منفی و فراهم آمدن سوژه

تراشی مخدوش شدن حیثیت اتباع ایرانی، ایجاد فرصت براي بهانه مبارزات جمهوري اسالمی ایران در بحث مبارزه با مواد مخدر،

پلیس  روازاینرا در پی خواهد داشت؛  ...و برهم زدن اتحاد مسلمانان و هراسی ایرانترویج  منظوربهکشورهاي غربی متخاصم 

هاي کشور در نان در سطح فرودگاههاي کشور با عنایت به نقش مؤثر خود در بازرسی مسافران و بار همراه و غیرهمراه آفرودگاه

بینانه و پیشگیرانه از ایراد هرگونه مشکل حیثیتی براي نظام مقدس راستاي صیانت فردي از مسافران و زائران، اقدامات پیش

اد بر اساس آمار کشفیات مو .داراي اهمیت استباشند، هایی را که داراي مرز هوایی میفرودگاه ویژهبهجمهوري اسالمی ایران 

ها و مسیرهاي گوناگونی هاي قاچاق این مواد را از راهنتیجه گرفت که سوداگران مواد مخدر همچنان زمینه توانمیمخدر 

حمل مواد مخدر در مسیر هوایی از مزایاي بهتري همچون  کهاینگیرند و با توجه به همچون زمینی، هوایی و دریایی پی می

بازرسی در طول و انتهاي مسیر برخوردار است، براي قاچاقیان جذابیت خاصی داشته که  هايحمل سریع و آسان و عدم ایستگاه

 .شودمیهاي پیشگیري از آن پرداخته ي قاچاق مواد مخدر از مرزهاي هوایی راهدر این تحقیق بنا بر شرح موصوف به مسأله

 

 قاچاق مواد مخدر
در جهان در همسایگی ( تریاک و مشتقات آن)ي مطلق مواد مخدر صادرکننده تولیدکننده و ترینبزرگ عنوانبهافغانستان 

زایی، ها و ناتوانی حکومت در اشتغالزیرساخت یلومتر مرز مشترک دارد و به دلیل ضعفک 936 این کشور با ایران .ایران است

از راه کشت  (ننگرهار ر، فراه وهلمند، قندها)جنوب غربی این کشور  در مناطق جنوب و ویژهبهدرآمد خانوارهاي این کشور  عمده

شغل براي مردم  درآمدزاترینو  ترینالوصولسهلکشت خشخاش و تولید تریاک و مشتقات آن،  .و تولید قاچاق مواد مخدر است

است که در  افغانستان کشوري، 2014سازمان ملل متحد در سال  بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرم .منطقه است این

بازار هدف تولید و صادرکنندگان  ترینبزرگ .کندمشتقات آن را در جهان تولید می از مواد مخدر تریاک و درصد 90 حدود

 افغانستان وارد ایران درصد هروئین قاچاق شده از 45تریاک و حدود  درصد 83بیش از  .در افغانستان، کشور ایران است تریاک

 .شودمی

 مواد مخدر و انواع آن

متفاوت باشد از  علوم انسانی و حقوق ممکن است علوم پزشکی، دارویی، در فرهنگ گردانروانر و مواد تعریف مواد مخد

مواد مخدر ســازمان ملل  المللیبین هايشود که تحت پوشش کنوانسیونموادي اطالق می مواد مخدر به المللبینمنظر حقوق 

 .(1389)یاوري و همکاران،  است قرارگرفتهمتحد 

سازمان  از طرف بنديگروهولی بهترین نوع  انددادهتجربی ارائه  علمی و هايجنبهمختلفی از  هايبنديطبقه اگرچه

 :باشدمیزیر  صورتبه بنديطبقهاین  .بر انسان است هاآن تأثیرمواد از جهت  بنديطبقهکه  آمدهعملبهت جهانی بهداش

 .(1389یاوریو همکاران، ) هامحرکمواد فرار و  چسب و، هابخشآرام ، مخدرها، سستی زاها،زاهاتوهم

 

 ، تهدیدى عليه امنيت ملى جمهورى اسالمى ایرانمخدر موادقاچاق 

 ها و متغیرهاى زیادى اثرگذار است که برخى منشأ داخلى و برخى نیز منشأکشورى مؤلفه در معادله امنیت هر 

هاى امنیتى شکل شوند و چالشمى ها تحمیلبسیارى از شرایط بر دولت شدنجهانی عصردر حال حاضر و در  .خارجى دارند
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و غیرنظامى از تهدیدات  سنتی غیرگذشته اکنون تهدیدات غیرمستقیم،  برخالف کهطوريبهاند اى به خود گرفتهمعماگونه

کشورها جستجو  نگى و اقتصادىاند، لذا تهدیدات را باید در امور مختلف سیاسى، فرهاهمیت بیشترى یافته مستقیم و نظامى

 :(1391روشندل، )کند هانتینگتون، تهدیدات علیه امنیت را به سه دسته تقسیم مى .کرد اندیشیچارهها نمود و نسبت به آن

 است؛ تصورقابلبراى هر واحد سیاسى  :هدیدات عامت

 است؛ المللیبینهاى ناشى از رقابت با همسایگان و یا قدرت :تهدیدات رقابتى

 .شودیک واحد سیاسى مى متوجه ژئوپلیتیکیبه علت یک ویژگى خاص، براى مثال وضعیت  :تهدیدات خاص

که به معضلى جهانى تبدیل گشته  مخدر موادبندى هانتینگتون از تهدیدات، امروزه مصرف و قاچاق با استناد به این تقسیم

المللى تهدید هاى جنایى بینامنیت و قدرت ملى از سوى سازمان چراکه گیرد در زمره تهدیدات عام قرار سویکتواند از است مى

 مخدر مواددرصد  58و تولید  خشخاش جهان در افغانستان کشت زیرهاى درصد از کل زمین 27گرفتن  همچنین قرار .گرددمى

را براى جمهورى اسالمى ایران به  مخدر موادعام ناشى از قاچاق و مصرف و  تهدید .(1389آبادینسکى،)جهان در این کشور 

 .(1391قربانیان، ) بدل ساخته است تهدیدى خاص

سالمت اخالقى و نظم و امنیت عمومى  هاى جزئى و فرعى تهدیدات هستند که در باالترین حد،هاى اجتماعى، جلوهآسیب

یدات امنیتى تبدیل کند؛ در مورد جمهورى ها را به تهدتواند آسیبمداومت مى تکثر، فراگیرى و .کنندمى دارخدشهجامعه را 

 .این کشور قرار گیرد تواند در زمره تهدیدات امنیتىمى مخدر موادتوان گفت که به دالیل زیر قاچاق ایران مى اسالمى

 امنيت هوانوردي

دهند، از فرودگاهی در کشوري شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور انجام می المللیبینهواپیماهایی که پروازهاي 

 دارصالحیتپیوندد، دادگاه می وقوع بهوقتی جرم در این هواپیما  .آینددر فرودگاهی در کشوري دیگر فرود می درنهایتو 

موضوع  .داننددگی به آن جرم صالح میاي است که مطرح و کشورهاي مختلفی خود را براي رسیموضوع مهم و معموالً پیچیده

 توانمواردي را هم می .است نشدهثبتبپیوندد که هواپیما در آن کشور  وقوع بهکه جرم در کشوري  شودمیتر وقتی پیچیده

 رمی) افتدهاي آزاد اتفاق تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوري تعلق ندارد مثالً در فضاي آب

 .(1390، محمدصادقی

را که خارج از مرزهاي آن کشور  جرائمیالملل این است که یک کشور، صالحیت رسیدگی به قاعده کلی در حقوق بین

، دادگاه هر کشوري، دیگرعبارتبهاتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صالحیت قانونی براي اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، 

 ؛د صالحیت خود را در موردي اعمال کند، الزم است ثابت نماید که براي رسیدگی به آن مورد، صالحیت داردقبل از آنکه بتوان

اینکه قانون داخلی وي اعمال ارتکابی را جرم  :خود بایستی دو مورد را ثابت کند فرامرزيبنابراین دادگاه براي اثبات صالحیت 

 میر) شماردیک کشور را مجاز می مرزيبرونرتکاب چنین عملی، صالحیت در خصوص ا المللیبینداند؛ و اینکه مقررات می

 .(1390، محمدصادقی

سوءنیت توصیف کرده و از  تقلیل خطرهاي توأم با منظوربهاي از اقدامات مناسب هوایی امنیت را به اجراي مجموعه حقوق

-، همچون حمل جادهونقلحملسایر شعبات  تردیـد دربـی .(2012، 3)ولز از ایمنی خوانده است ترخاصاین نظر آن را مفهومی 

ها توجه جدیت ندارد و دولت چنانآنتشریفات امنیتی جایگاهی ندارد،  اي و ریلی، اگر نگوییم کـه امنیـت و لـزوم رعایـت

بسیاري از  ، درنخست :اسـت زدهرقم، تفکیک میان ایمنی و امنیت در عمل، نتایج مهمی را وريبهره .کنندزیادي به آن نمی

دولت  عهدهو تأمین آن مستقیماً بر  شدهخارجمقامات و متصدیان فرودگـاهی  عهدهموارد مأموریت تأمین امنیت هوانوردي از 

 شدهانباشته، باشدمیکه در مقام اعمال حاکمیت  نهادیکامنیت بر دوش  نظارت و تدارک وظیفهاست، یعنی دو  قرارگرفتهحاکم 

 .است
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 مرز
که در ادامه به  گوینداساس تعریف آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی، هوایی و زیرزمینی هر کشور را مرز آن کشور میبر 

 .پردازیممیاز موارد فوق  هرکدامتوضیح 

 مرز هوایی

 هاي هواییموضوع مرز درواقع .ادامه دارد نهایتبیباال تا  طرفبهمرزهایی هستند که در امتداد خط قائم از مرزهاي زمینی 

 که مرز هوایی هر کشور را باید ترتیباینبه .(2008همکاران،  و 4)دو را باید با مراجعه به مرزهاي زمینی و دریایی مشخص نمود

 کنونی پرواز سرعتبهکه با توجه  دهد، اما بدیهی استبا خطوطی منطبق ساخت که مرز زمینی و دریایی آن را تشکیل می

 کنند، تنهاها استفاده میهاي فنی که فرماندهان پرواز از آنشیوه .بسیار مشکل است عمالًاین خطوط  گذاريعالمتهواپیماها، 

 موارد نقض غیرارادي مرزهاي هواییها وجود دارد، منشأ اشتباهاتی که همواره امکان وقوع آن .دهدنتایج تقریبی را به دست می

دقیق مشخص نشده است و بستگی به توان علمی  طوربهالمللی در قوانین و مقررات بین ي مرزهاي هوایی،انتهاي محدوده .است

 ي مرزهاي فضایی راشوري که داراي تکنیک و ابزار و وسایل پیشرفته است همهک .(2012)آبیراتن،  دارد تکنیکی کشورها و

 .(2012، 5د )میلددهخود قرار می يمورداستفادهدرنوردیده و 

 

 مواد مخدرمسير هوایی 

با بررسی  قاچاقچیان .باشدحمل و انتقال مواد مخدر مسیر هوایی می منظوربهقاچاقچیان  موردنظریکی از مسیرهاي مهم و  

هاي بازرسی بسیار کم است و در مقاصد نیز که تعداد ایستگاه شوندمیمسیرهاي هوایی و تردد در این مسیرها گاه متوجه 

توانند صدها و یا هزاران کیلومتر را بدون دردسر و پس از عبور از یک گیت بازرسی می بساچهپذیرد و بازرسی صورت نمی

رسیده و سودهاي بسیار زیادي کسب نمایند؛ بنابراین در  موردنظرمواجهه با مشکالت و با سرعت بسیار طی نموده و به مقصد 

هاي متنوع قصد هاي بسیار پیچیده و افراد گوناگون و روشهاي مختلف و استفاده از جاسازيشیوه کارگیريبهاین رابطه با 

 .(1392غنجی،) دارندو خارجی  را در مسیرهاي هوایی داخلی گردانروانترانزیت مواد مخدر و 

 

 قاچاق هوایی مواد مخدر المللى پدیدهبعد بين

در  مخدر موادزیرا تولید  کندمی ارتباط پیدااى است که با خارج از مرزها در ایران مقوله مخدر مواداعتیاد و قاچاق  مسئله 

ایران در مجاورت  .شودشود از خارج از کشور وارد مىدر داخل کشور مصرف یا ترانزیت مى آنچهداخل به صفر رسیده است و 

 مخدر موادونقل دریایى و هوایى مخاطرات حمل .قراردادجهان یعنى منطقه هالل طالیى  مخدر موادیکى از مناطق اصلى تولید 

و کوتاهى مسیر ایران در رساندن مواد به ترکیه و سپس اروپا، از طریق آشنایى قاچاقچیان به مسیر ایران و فعالیت قاچاقچیان 

هاى خود دهند محمولهمبارزه شدید جمهورى اسالمى ایران ترجیح مى رغمعلی مخدر موادالمللى قاچاق باندهاى بین ایرانى در

در حقوق داخلى  یافتهسازمانها و باندهاى و گروه مخدر مواد جرائمپیوند گسترده و پیچیده  .ترانزیت نمایندرا از طریق ایران 

 (1393بنهرى،)کند و اعتیاد، امنیت جامعه و افراد آن را تهدید مى مخدر موادبا کشت، تولید، سوءمصرف  توأم

 

 فرودگاه يحوزهوظيفه و مأموریت پليس در 

 هاترمینالها، تأسیسات، ابنیه، مبادي ورودي و خروجی، تجهیزات، اماکن، محل يکلیه :ها شاملفرودگاهحفاظت از -1

استقرار در -2هاي ترانزیت(، باندهاي پروازي، پارکینگ هواپیماها، باراندازها و انبارهاي منتهی به رمپ پروازي؛ سالن استثنايبه)

ها و بازرسی مسافران و بارهاي همراه و غیرهمراه ایشان، کارکنان وایی فرودگاههاي زمینی و همبادي ورودي و خروجی بخش

ایجاد نظم -3ي خدمات پشتیبانی زمینی پروازها؛ کنندههاي ارائههاي هواپیمایی و شرکتهاي مختلف فرودگاهی، شرکتبخش
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هاي مخل نظم و امنیت عمومی که موجب سلب ي مستمر با هرگونه ناامنی، خرابکاري، اغتشاش و حرکتعمومی و مقابله

هاي عمومی که بر اساس ها و برنامهتأمین امنیت مراسم-4ها گردد برابر مقررات؛ فرودگاه يمحدودهآسایش عمومی و فردي در 

هاي ي امنیت و حفاظت هوانوردي کشور و کمیتهعضویت در کمیته-5ها برگزار گردد؛ي فرودگاهمجوزهاي قانونی در محدوده

هاي زمینی و نظارت و کنترل مستمر سطوح مختلف بخش-6هاي تخصصی و فنی مرتبط؛ ها و کارگروهها و کمیتهمشابه فرودگاه

 جرائمپیشگیري، شناسایی و کشف -7هاي جدید کنترلی و نظارتی؛ گیري از فناوريو بهره زنی گشتها از طریق هوایی فرودگاه

نظارت و کنترل مسافران خروجی و ورودي براي شناسایی افرادي که -8اپیمایی کشوري؛ در قلمرو جغرافیایی تأسیسات هو

 ايآمدهپیشهاي مقابله با ریزي و تدوین طرحشارکت در برنامهم-9ممکن است تهدیدي علیه هواپیمایی کشوري ایجاد نمایند؛ 

و دیگر تهدیدات، حمالت زمینی و  گذاريبمب، احتمالی براي مواجهه و کنترل اقداماتی از قبیل هواپیماربایی، خرابکاري

از طریق  ازجملهتخصصی با تهدیدات  مواجهیاتخاذ تدابیر الزم براي -10هاي مربوط؛ هاي مدنی و اجراي بخشنافرمانی

مأموریت پلیس؛  يحوزهو تجهیزات کشف مواد منفجره در  گیران گروگاني مسلحانه، مذاکره با ، مداخلهتروریست ضدواحدهاي 

آموزش -12ها؛ فراهم ساختن توانمندي و امکان واکنش سریع مسلحانه در خصوص حوادث امنیتی عمده در فرودگاه-11

هاي عملیاتی، حفاظت و امنیت هواپیمایی کشوري ها و رویههاي کشور در خصوص اقدامات، دستورالعملفرودگاه کارکنان پلیس

حویل متهمان به هواپیماربایی و تهدیدات امنیتی ت -13آموزش امنیت هواپیمایی کشوري؛ ملی  يبر اساس الزامات برنامه

مقام قضایی به دفتر نمایندگی وزارت اطالعات  بااطالع جاماندهبهي مدارک و لوازم ساعت به همراه کلیه 24حداکثر ظرف مدت 

ها در شرایط مداخالت هاي پلیس فرودگاهربوط به یگانها، رویه و مقررات متهیه و تدوین دستورالعمل-14 هواپیماییو امور 

شناسایی و مقابله با قاچاق مواد مخدر، ارز، کاال و انسان از طریق مرزهاي -15احتمالی و اضطراري؛  ايآمدهپیشغیرقانونی و 

 .هاي فرودگاههاي اجتماعی در محدودههوایی و ناهنجاري

 

 گذاردمی منفی تأثيري چگونه مخدر موادهوایی  و گسترده مداوم قاچاق

 .بسیار باالست مخدر مواد نامشروع تجارت سودآوري :و فرار سرمایه اقتصادي هايسایر فعالیت نبودن صرفهبهمقرون -1

 سطحدر  که بازار مناسبی چنین باوجود روازاین .رسدمی %1500 معموالً به مصرف تاتولید  از محل مخدر مواد قیمت تفاوت

 و تولیدي هايسایر فعالیت سمت به گرایشی موجود هايسرمایه ،است تسلیحات از تجارت پس تجارت ترینپررونق جهان

 ؛ماندنمی باقیکشور  در داخل مخدر مواد تجارت در گردش سرمایه انبوه دیگر حجم از سوي .یابندنمی خدماتی حتی و صنعتی

 جذب به اقدام مختلف طرق کشورها به ، برخیاست جریاندر  نامشروع تجارت این علیه شدیدي مبارزه در ایران کهدرحالیزیرا 

-الیتفع برخی و پوششی هايشرکت و تأسیس مختلف با شگردهاي مخدر مواد المللیبین قاچاقچیان. کنندمی فوق هايسرمایه

 ایرانی قاچاقچیان وضعیت در این .کنندکشورها می سایر بانکداري وارد نظام قانونی صورتبهخود را  ، پولاقتصادي ظاهربه هاي

 تضعیف موجب اقتصادي جدي لطمات امر ضمن این .ازنداندمی جریان از کشور به در خارج عمالً راخود  هنگفت هاينیز سرمایه

 به فوق را در مناطق سرمایه انباشت گردد و امکانمی هستند توسعه زیرساخت که مناطق این و محلی بومی هايشدید سرمایه

 .رساندمی حداقل

خاطر  و اطمینان وجود امنیت مستلزم اقتصادي و فعالیت گذاريسرمایه هرگونه :گذاريسرمایه فضا جهت کردن اامنن -2

. است ، انجامیدهگذاريسرمایه فضاي کردن ناامن کشور به مناطق مخدر در برخی مواد قاچاق اما گسترش ؛است گذارانسرمایه

بارها  و عمومی مراکز اقتصادي به حمله ،گیريگروگان، بندانراه، مسلحانه ، اخاذيخونین هايحسابو تصفیه و ناامنی شرارت

عمدتاً با  که وجود ناامنی مسئله طبعًا طرح .است دادهرويکشور  آلوده هاياستان از در مناطقی مخدر مواد قاچاقچیان وسیلهبه

از  .شودمی گذاريسرمایه به میلیبی موجبیابد، می نیز بازتاب آمیزياغراق شکل به مناطق از این دقیق شناخت نبود به توجه

 در مناطق که است متمرکز بر اموري و نظارت امنیتی روند، ناچار از تشدید اقدامات با این مقابله براي مرکزي گر دولتدی سوي

 شرق و جنوب شرق به منتهی در مسیرهاي و بازرسی ایست تعدد تورهاي به نگاهی است کافی .ندارند موضوعیتی چنین امن

تأثیر  هرحالبهگریزناپذیر  اقدامات چنین دادن انجام .اندشده بدل نظامی هايپادگان به مناطق برخی درواقع .بیندازیم کشور

 دولتی بخش گذاريسرمایه هايهزینه و بر میزان نهاده خصوصی بخش وسیلهبه ویژهبه گسترده گذاريسرمایهدر امر  منفی
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 را بخش و بلوچستان مانند سیستان در مناطقی هاگذاريسرمایه اکثر اسالمی از انقالب پس که است لیلد همین به .افزایدمی

 رغمعلی استان این که ايگونهبه است بوده ، اما ناکافیالزم استان و توسعه زداییمحرومیت رفع براي البته که داده انجام دولتی

 .رودمی شمار کشور به محروم حیدر شمار نوا ، همچنانفراوان امکانات تخصیص

 

 هافرودگاهبر کاهش قاچاق مواد مخدر در سطح  مؤثرعوامل 

 هافرودگاه استفاده از تجهيزات نوین بازرسی توسط کارکنان پليس

 ونقلحمل .باشدمیانجام بازرسی توسط مأموران پلیس  گردانروانهاي کشف مواد مخدر و تعریف بازرسی یکی از روش 

-پذیرد و به شگردهاي مختلف و غیرقابل رؤیت جاسازي میمختلف صورت می هايروشو  هاشکلبه  گردانروانمواد مخدر و 

 استبازرسی در اصطالح انتظامی بازرسی در اصطالح انتظامی عبارت  .آیدمهم مبارزه در جهان به شمار می شکالت ازشود که 

ها ي بازرسینتیجه معموالً .«و جستجو براي به دست آوردن مواد مخدر و یا هر نوع اشیا و ادوات قاچاق و غیرمجاز کاوش از»

 باشدها میهاي مواد مخدر یا هر نوع کاال و اشیاي غیرمجاز از درون جاسازيکشف محموله

 دستگاه ایکسرياستفاده از 

ي ایکس بر اساس عدد که در آن با تابش اشعه کاررفتهبهران ابراي بازرسی وسایل همراه مسافر و مرسوالت غیر از جاند

با  1-10عدد اتمی  :مواد آلی- :گردداتمی مواد، باعث آشکارسازي ظاهر، ماهیت و ضخامت اجسام در سه طیف رنگی زیر می

علل  .با طیف رنگ آبی 18-56عدد اتمی  :آلی مواد ؛با طیف رنگ سبز 11-18عدد اتمی  :مواد نیمه چگال -طیف رنگ نارنجی؛ 

 .استفاده از دستگاه سرعت در بازرسی، افزایش دقت در بازرسی، رعایت بهداشت و احترام به مسافر است

 دستگاه بادي اسکنراستفاده از 

ها اسلحه، بمب یا مواد مخدرهاي هاي بادي اسکنر، شبیه گیت بزرگی هستند که با رد شدن از میان آندستگاه 

بر اساس  .هاستایکسري این دستگاه یک سیستم پیشرفته از .شونداحتمالی افراد در داخل بدن شناسایی می يشدهجاسازي

باشد که براي اسکن کامل می هاییاز فناوري فنّاورياین  .کنندهاي بازگردانده شده از جسم کار میتابش آوريجمعبررسی و 

 .(1392)غنجی، د شواستفاده می ...مختلف، مایعات، مواد مخدر و اپیماها براي کشف سالح، ابزارهايبدن از مسافران هو

 دستگاه بازرسی گيتوي زاستفاده ا

مسافر با عبور  .گیردقرار می مورداستفادهها جهت فلزیابی در فرودگاه صرفاً دستگاه گیت بر اساس مکانیزم الکترومغناطیس 

رخداد را با آالرم به  شدهتعبیهاز دستگاه گیت وي بسته به اقالم ممنوعه موجب بر هم زدن این میدان گردیده و سنسورهاي 

 .رساندمیاطالع کاریر گیت 

 هاي دقيق بدنیانجام بازرسی

از افراد  کارگیريبه، همواره با گیردمید که در گیت پلیس مستقر در ترمینال پروازي صورت هاي بدنی افرادر بازرسی 

استفاده از  .گرددمجرب و باتجربه سعی بر دستگیري حامالن و جلوگیري از عبور مواد مخدر به خارج از مرزهاي هوایی کشور می

در کشف مواد مخدر  شدهتربیتهاي بیشترین توفیق را سگشاید بتوان گفت بعد از انسان  (هاي موادیابسگ) سپکااکیپ 

-برابر انسان می میلیونیکتربیت این توانمندي را  یکی از استادان تعلیم و .ي استشمام این حیوان بسیار باالستقوه .دارند

گیرد تا در قرار می دهمورداستفاهاي پستی در پلیس فرودگاه از اکیپ سگ موادیاب در باراندازها و انبارهاي شرکت .دانست

هاي بازرسی، پلیس بتواند قبل از انتقال به داخل هواپیما در بارانداز از گیت گردانروانصورت احتمال و عبور مواد مخدر و یا 

 .(1392)غنجی،  .شناسایی و کشف نمایند

 ، متخصص و متدین پليسباتجربهپرسنل  کارگيريبه

هاي پیشرفته در تولید ابزار و ادوات الکترونیک، الکترومغناطیسی، مکانیکی با وجود فناوري رغمبههاي بازرسی در گیت 

ي خدادادي که حاصل تالش فکر و اندیشه ...هاي داراي حسگرهاي شیمیایی وي ایکس و گاما و دستگاهاي، اشعهکارکرد هسته

نده طراحی و به کار گرفته خواهند شد، باید اذعان کرد ي وسایلی که در آیاین معجون خلقت هستی؛ یعنی انسان است و همه

تاکنون در کشف مواد مخدر هیچ ابزاري نتوانسته جاي انسان را بگیرد که در این خصوص پلیس فرودگاه بر روي کارکنان خود 
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-مند و داراي انگیزه میمند، هوشدر این راستا افراد عالقه .اي بازنموده استي سازمان حساب ویژهسرمایه ترینبزرگ عنوانبه

 .(1392)غنجی،  .مرتبه این قابلیت را به ظهور برسانند ترینعالیتوانند در 

 انتقال تجربه

هاي پلیس در توسط خود یا سایر افراد از گیت قبالً حامالن مواد مخدر در بیشتر اوقات با الگو گرفتن از عبور حمل مواد که 

هاي کشور به تواند در سایر فرودگاهاین راهکار براي آنان نیز می کهاینهاي متعدد صورت گرفته، به تصور سطح کشور و فرودگاه

هاي کشور با کمک فناوري و پلیس فرودگاه آنکهحالنمایند اطالعی مأموران مؤثر باشد، اقدام به حمل مواد مخدر میدلیل بی

هاي متعدد همواره سعی ها و بخشنامههاي اتوماسیون اداري و ابالغ دستورالعملههاي موجود در ساماني بهینه از ظرفیتاستفاده

هاي مشابه را به میزان نماید و امکان عبور اقالم ممنوعه با استفاده از شیوه روزبهنموده تا دانش کارکنان خود را در سراسر کشور 

 .(1393مویدي، ) آوردبسیار زیادي پایین 

 آموزش

دقت و میزان کیفیت  .دارد عهدهآموزش انفرادي و یگانی سهم بسزایی در شایستگی رزمی هر سازمان نظامی و انتظامی بر 

، عوامل عمده در تعیین شایستگی کنندمیو افسر نیروي نظامی و انتظامی دریافت  داردرجهآموزش انفرادي که سرباز، پاسدار، 

 هايفرودگاهپلیس  رسیباز هايگیتشده در  کارگیريبهبنابراین محرز است که نیروهاي  ؛رزمی کلی یک نیروي مسلح است

حاملین  مورداستفادهنوین  هايروشتخصصی الزم و شناخت  هايآموزشاز  بایستمیپیشگیري از حمل مواد مخدر  منظوربه

 .(1393مویدي، ) باشنداطالع کافی داشته  هاآنمواد مخدر و نحوه برخورد با 

 پاداش

باال بردن انگیزه در بین کارکنان پلیس فرودگاه و ایجاد رقابت در امر پیشگیري و کشف مواد مخدر، حسب  منظوربه 

گردد که این امر نیز توانسته پاداش اعطا می عنوانبهبه کاشفان برابر مقررات مبلغی  مراتبسلسلههاي ابالغی از دستورالعمل

 .هاي ناجا در کشف و ضبط مواد مخدر نقش مؤثري را ایفا نمایدها و سایر بخشبکی از ابزارهاي مفید در پلیس فرودگاه عنوانبه

 .(1393)مویدي، 

 

 و راهکارها راهبردها :گيرينتيجه
چند  هاییشاخص باعرضه امنیتی تهدید مثابهبه مخدر مواد مسئلهو  ملی امنیت مفاهیم بررسی ضمن گذشته در بخش

 گسترش منفی از تبعات ها حکایتشاخص بررسی .شد بررسی ایران اسالمی جمهوري ملی بر امنیت مخدر مواد تأثیر قاچاق

 نفوذپذیري ، موجباست وارداتی و خارجی امري مخدر مواد کهاین به با توجه .کشور دارد ملی مخدر بر امنیت مواد قاچاق

 اد اختاللایج همچنین .شودمی  ، تردد غیرمجاز ومرز، ورود بیگانگان کنترل هايهزینهها، ازدیاد و درگیري تلفات ا، افزایشمرزه

 و خارجی داخلی سیاسی مخالفان برداريموجود و بهره هايو توانمندي از منابع گیريو بهره سرزمین آمایش طرح اجراي درروند

 ملی بر امنیت مخدر مواد قاچاق منفی تأثیرگذاري فرضیه در آزمون باشند کهمیمخدر  مواد قاچاق منفی امنیتی تبعاتاز دیگر 

 ملی امنیت عناصر سنتی کاهش شاهد حاضرعصر  :که گفت توانمی مسئله این انداز آتیچشم خصوص درشدند؛  بررسی کشور

 از استعدادها و وري، بهرهملی و وفاق روحیه همچون قدرت عناصر غیرمادي افزایش و جمعیت و میزان جغرافیایی مانند وسعت

 آن مصرف تبعبهو  اققاچ گسترده رواج طبعاً و  کشورهاست موجود و مادي منابع کارگیريبه و نیز توان جوان نسل آفرینندگی

 ملی امنیت به نگاهی چنین هرچند .نهد تأثیر منفی ملی امنیت هايمؤلفه و قدرت و غیرمادي مادي منابع تواند بر کاراییمی

 .یابدمی عام بولیتمق نظرانصاحب میاندر  تدریجبه، اما برخوردار است و تازگی ، از بداعتسنتی هايما و نگرشدیدگاه  وراي

 :ذکر کرد توانمی چند عنوان راهبردها و راهکارها را تحت .(1994)شهرام چوبین، 

شوند، اما در چند کشور تولید می موادمخدر فقط که دانیممی :المللیبین در سطح مخدر مواد با قاچاق مبارزه بحث طرح-1

 روازاین .است آن ترانزیت ، بلکهبازاریابی تولید و نه موادمخدر نه در تجارت مهم مسئله. دارند جهانی و مصرف توزیع گستره

 تبهکاري ، باندهايدارویی هايشرکت ؛جهانی ونقلحمل بزرگ دهیسازمانبا  که پدید آمده و مخفی ، وسیعمنظم ايشبکه

 ترانزیت مهم هاياز داالن نیز یکی ایران .اندفعال کشورها در آن برخی محلی ماتو مقا دولتمردان و حتی و محلی المللیبین
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 بنابراین ؛است شود وارداتیمی در کشور ما نیز توزیع آنچه، مواد در داخل انبوه تولید امکان عدم به و با توجه موادمخدر است

 همین به .است انداخته مخاطره را به کشورها همه و اجتماعی اخالقی سالمت که است با مواد افیونی مبارزه مقدم در صف ایران

رود، اروپا و امریکا می به عمدتاً از ایران که طالیی هالل منطقه موادمخدر در سطح با مبارزه آورد که فراهم خاطر باید تمهیداتی

 عمده منافع .شوند شریک اسالمی جمهوري با مبارزه گزاف نیز در هزینه ربطذي شود و سایر کشورهاي مطرح المللیبین بعد در

 :از اندعبارتراهبرد  این

 کشور به وارده و جانی مالی هاياز هزینه کاستن 

 د در جامعهموا مصرف از میزان شدن و کم داخل ورود موادمخدر به کاهش 

در  چندانی حمایت تاکنون که ایران هايتالش در قبال المللیبین جامعه و درک المللیبین مسؤولیت ایجاد احساس

دالر در  میلیون 7اکوادور حدود  به 1992 در سال فقط .است نکرده و اکوادور دریافت ، پاکستانترکیه با کشورهاي مقایسه

 است دهش مالی کمک مینهز همین

 .ندارد چندانی اجراي ضمانت باشد که را داشته مشکل ندارد و شاید تنها این خاصی زیان طرح اجراي که ذکر است به الزم

 ضمن .است نبوده فیو کا وافی هاآن هايتالشاما  ؛دارند فعالیت زمینه در این دهیسازمان حاضر نیز چندین در حال کهچنان

 6.است گرفته نیز صورت چندي اقدامات زمینه در این .باشدمی اما ناکافی الزم فوق شیوه کهاین

 ترانزیت و قدیمی مسیر سنتی ایران :تدریجبه با ترانزیت بر مقابله موادمخدر در داخل و مصرف با توزیع مبارزه اولویت-2

 از دارد و بخشی و هوایی دریایی انتقال هايبا راه در مقایسه کمتري خطرات خشکی ازمواد  ونقلحملو  است موادمخدر بوده

 باکلیت مقابله هايو هزینه داخلدر  مصرف میزان افزایش فراوان عوارض به با عنایت .شوندمی مصرف نیز در داخل ترانزیتی مواد

 با مبارزه راهکار اولویت به توانموادمخدر می المللیبین باندهاي سران نبودن دسترس درو نیز  خارج به و ترانزیت پدیده این

 :جمله بسیارند، از آن بردراه این منافع .اندیشید خارج به با ترانزیت مقابله جايبه مواد در داخل و مصرف توزیع

 مبارزه هاياز هزینه کاستن -1

 در داخل مصرف کاهش -2

 موادمخدر آسايبا ورود سیل مواجهه براثر از ایران در حمایت اروپایی کشورهاي الزام -3

 :گرفت ها را نادیدهنباید آن نیز وجود دارد که هاییها و محدودیتزیان البته

 با موادمخدر مبارزه در پیشگامی اسالمی جمهوري اعتبار دیرین به ضربه 

 موادمخدر تجارت به تعداد بیشتري آلودگی احتمال 

 در کشور مصرف افزایش تداوم و احتمال در داخل و توزیع خارج مواد به ترانزیت هايمقوله ناپذیريجدایی 

اجرا  در حال که است دهه یک حدود طرح این :و خروجی ورودي در مبادي با ورود موادمخدر تشدید مبارزه طرح-3

 :کرد اشاره موارد ذیل به توانمی آن منافع ازجمله .است ايشدهشناخته حلباشد و راهمی

 قاچاقچیان براي ایجاد ناامنی 

 مسیر ایران شدن ناامن 

 در داخل مصرف کاهش احتمال 

 و انتظامی نظامی نیروهاي کارگیريمرزها با به امنیتی ضریب افزایش 

 :جمله از آن اندشدهشناخته وبیشکمنیز  آن هايو محدودیت مضرات

 مرز کنترل هايهزینه هنگفت افزایش 

 نظامی هايپادگان به آلوده مناطق تبدیل 

 هاو درگیري تلفات میزان افزایش 

 کنندهمقابله نیروهاي لودگیآ احتمال 

                                                           
 کرد اشاره 1992 در سال اکوادر استانبول سران اجالس اکو، طی با موادمخدر در سازمان مبارزه ویژه کمیته تشکیل به توانمی نمونه براي6 
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 نوار مرز و همبستگی کامل کنترل نبودن ممکن 

 و عماًل در حل نداشته چندانی کارایی، بسیار هايهزینه و صرف متصدیان فراوان تالش رغمعلی در عمل فوق سیاست

 با و مبارزه شرقی مرزهاي کنترل دو بار براي پاسداران سپاه اخیر از نیروهاي هايسال طی .است موادمخدر فرومانده معضل

 7.اندشدهگرفتهکار  به هزارنیرو در عمق 20در مرز و  و انتظامی نظامی هزار نیروي 30از  و بیش گردیده موادمخدر استفاده

با موادمخدر را  و مبارزه کرده بسنده صرف کنترلی و اقدامات سلبی هايشیوه به باشد که در این فوق شاید ایراد شیوه

 آن مواد مصرف ترانزیت گسترش ، در مقابلکشفیات توجهقابل افزایش رغمعلیدرنتیجه  .است ندیده جانبههمهو  کالن صورتبه

و بو( بر  ، وزنرنگ لحاظ )بهتریاک با قاچاق مبارزه سهولت به وجهو با ت است یافته نیز سیر صعودي در داخل معتادان تعدادو 

 ( بهجست بهره اطالعاتی و لزوماً باید از راهکارهاي است مشکل سنتی هايشیوه به آن کشف )که هرویین و مصرف قاچاق میزان

 .است شدهافزوده کنندهنگران میزان

، ما را پیشین راهکارهاي و ضعف قوت نقاط به عنایت :و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصاديابعاد سیاسیدر  نگري کالن-4 

 قاعدتاً با توجه و جامع نگر کالن طرح یک .باشد هازیان و کمترین منافع بیشترین جامع کند کهمی داللت راهبردي سويبه

 :است تنظیم قابل موارد بدین

 موادمخدر مصرف تقاضاي و کاهش قاچاق و اقتصادي اجتماعی هايزمینه بردن ناز بی

 قاچاق هايهزینه و باال بردن کردن غیراقتصادي

 قاچاقچیان اقتصادي توان به و ضربه نامشروع اموال و مصادره شناسایی

 با موادمخدر از طریق مبارزه تخصصی هايو سازمان همسایه با کشورهاي ویژهبه ايمنطقه همکاري هايشیوه افزایش

 .مرزي هايو همکاري آموزشی هاي، همکاري، استرداد مجرماناطالعات تبادل

-سرزمین سیاست پیگیري جايبه جمعیتی و ایجاد واحدهاي مرزي مناطق و اجتماعی ، اقتصاديفرهنگی توسعه به توجه

 .نوار مرزي و تخلیه سوخته هاي

واحد و  ها سیاستزمینه با موادمخدر، در این مرز و مقابله ، کنترلداخلی امنیت مسئله ناپذیر بودنجدایی به با توجه

 .شود اعمال یکسان

 .گذشته و انفعالی سنتی هايروش جايبه اطالعاتی نوین و شگردهاي شیوه کارگیريبه

 .جزء با قاچاقچیان مقابله جايبهباندها  سران به و ضربه اصلی و باندهاي بزرگ هايبا شبکه کز مقابلهتمر

 .و متداخل موازي از اقدامات و جلوگیري کنندهمقابله هايسازمان میان ایجاد هماهنگی

 پیشرفته از ابزارهاي گیري، بهرهسالم نیروها، ایجاد رقابت آموزش

 ايحاشیه مناطق و اقتصادي فرهنگی ،، سیاسیپایدار اجتماعی بر بستر مساعد توسعه فقط راهکاري چنین است رواضحپ

 ، امکانجوانان مبتالبه مسائل و حل ( بیکاريسواديکم) سواديبی یعنی قاچاق به گرایش اصلی عوامل رفتن کشور و از بین

با  و مبارزه ، درمانپیشگیري ملی برنامه طرح تهیه محترم مسئوالن رود کهامید می .را خواهد داشت در درازمدت همآن ،توفیق

 .باشند داشته کافی عنایت مهم بدین موادمخدر در ایران و قاچاق سوءمصرف
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http://www.joce.ir/


 54 -64، ص 1399، زمستان 18فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع
 .آینه کتاب :تهران .موادمخدر محمدعلى زکریایى، مترجم جامعه شناسى .(1389)آبادینسکى، هووارد  [1]

 .77 شماره .پایدار شرق ایران، تحقیقات جغرافیایی يانداز توسعه چشم .(1391) غالمحیدر سالمی، باي ابراهیم [2]

 گوهر منظوم :تهران (جلد اول)ما، اعتیاد، جامعه  .(1389)آتشین، شعله  [3]

 پایاننامه کارشناسى) ایران اسالمى جمهورى ملى امنیت بر موادمخدر قاچاق و اعتیاد تاثیر( 1393) عبدااهلل بنهرى، [4]

 .تهران انسانى، علوم دانشکده تحقیقات، علوم واحد -اسالمى آزاد دانشگاه .(ارشد

عقیدتى  سازمان :تهران( جلد اول)امنیت ملى، داکترین سیاستهاى دفاعى و امنیتى  .(1396)تهامى، سیدمجتبى  [5]

 جمهورى اسالمى ایران، معاونت فرهنگى، مدیریت انتشاراتسیاسى ارتش 

 .شماره اول .سال نهم .سده میانه، فصلنامه مطالعات راهبردي امنیت در اندیشههاي مفهوم .(1394)رنجبر، مقصود  [6]

ا دانشگاهه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى :تهران .امنیت ملى و نظام بینالمللى .(1391)روشندل، جلیل  [7]

 (سمت)

.( ارشد پایاننامه کارشناسى)موادمخدر و امنیت ملى جمهورى اسالمى ایران  قاچاق .(1391) قربانیان، حسن [8]

 تهران، دانشکده مدیریت، تهران دانشگاه

 دفتر نشر فرهنگ اسالمى :تهران .مدیریت بحران هاى بینالمللى .(1377)کاظمى، سیدعلى اصغر  [9]

سیاسى  دفتر مطالعات :تهران (کورش بایندر، مترجم) (ها اصول و رویه)بزرگ  استراتژى .(1392) .کالینز، جان، ام [10]

 .بینالملل

 ناجا، مخدر مواد با مبارزه کل ادارهی جاسازي، شگردهاي با آشنایی ،(1392) علی غنجی، [11]

مسیرهاي ، اقدامات انتظامی در پیشگیري از حمل مواد مخدر به خارج از کشور از طریق (1393) مؤیدي، احد [12]

 ،هوایی، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی

 پژوهشکده مطالعات راهبردي .متغیر امنیت ملی، تهران چهره .(1392)ماندل، رابرت  [13]

 .(: نشر میزانالملل )تهران، حقوق جزاي بین(1391) حسینمیر محمد صادقی  [14]

با تاکید بر ایران،  چالشهاي ژئوپلیتیکی مواد مخدر درجنوب غرب آسیا .(1391)محمدى، حمیدرضا؛ و غنجى، على  [15]

 .(1)2فصلنامه ژئوپلیتیک،  پاکستان و افغانستان

تعیین تاثیرقاچــاق مــواد مخدر برامنیت  .(1389) صدیقه ي، حسین؛ صا لحی، جمشید؛ ســا د ا تهاشــمی،وریا [16]

 زمستان دیریتانتظامی،مطالعات م فصلنامه ،"ملی جمهوري اســالمی ایران 

[17] Art, R. (2018), “Security”, in: Krieger, Joel (Ed.):The Oxford Companion to Politics 

of the World,Oxford: Oxford UniversityPress, PP: 820-22 

[18] Abeyratne, R. Aviation Security Law. Heidelberg: Springer; 2012.p.46 2 
[19] Buckles, David; Hubbard, Todd. (2010), P. Weckenmann Ed. D. Christopher; survey 

of aviation law,aviation law online text book. P 59 

[20] Cheng, Bin, (2011); air law; in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law, Installment 11:law of the Sea. Air and Space; Elsevier Science 

Publishers; north Holland, P.5 

[21] Duo, Hwan. Kim. Essays for the study of the international air and space law. Paju: 

Korean Studies Information Company; 2008.p.142 
[22] Huang, Jiefang, (2009), Aviation Safety through the Rule of Law- ICAO's 

Mechanismsand Practices, Kluwer Law International. 
[23] Morz, J (2016). Beyond Security, New York:International Peace Academy, 

[24] Milde, M. International Air Law and ICAO. The Hague, Eleven; 2012.p.18 
[25] Sharam Chubin, Iran's National Security Policy, Capabilities & Impact, Washington, 

1994, p.17. 
[26] Wassenberg, H. (2009), Safety in Air Transportation and Market Entry, Air and 

SpaceLaw, 28 
 

http://www.joce.ir/

