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دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران

عزت اله عزتی
دانشیار جغرافیای سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

مجید ولی شریعت پناهی
دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله6931/1/62 :

تاریخ پذیرش مقاله6931/40/ 31 :

چکیده
ی ای ار ننن در
هدف این مقاله بررسی رابطه سیاستگذاریهای مواد مخدر با کارآمدی سیاستگذاریهاییی امنیتییی جمه رو ییی اس مال ی ی
راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران است .بیشک بخش قاب .تسا ردخم داوم زا رثأتم ناریا یتینما تالضعم زا یهجوت ل          
موضوع مواد مخدر هم متأثر از جایگاه ژئوپلیتیک ایران است و هم توانسته اس اگیاج ت ه تیلپوئژ  ی ریا ک ا  ن را تهج زا 

اب یتینما        

یهاییی م او ددد مخ هچ رد   
مشکل مواجهه کند .سؤال اصلی این مقاله این است که با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ای سایس نار تت تتتگ راذ ی ی
ی ای گیاج یاقترا هجیتن رد و نار ا ا کیتیلپوئژ ه ی اد نار ر دن ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
ی اس مال ی ی
تأثیری بر کارآمدی سیاستگ راذ یییهاییی امنیتییی جمه رو ی ی
سیاستگذاری امنیتی یا طراحی ساز و کار امنیتی به عم  نن نننای ایج رظنم زا بولطم تیعضو تمس هب تکرح یارب اضف کی دا

        

یهای مواد مخدر در ایران بایستی کالن نگ و دشاب تدمدنلب و ر
تگذار 
یدهد که سیاس 
سیاستگذار است .نتایج این مقاله نشان م 
کمتر مقید به زمان و بودجه و هزینه باشد .با توجه به این مقدمه در این مقاله ت ش دهاوخ شال ددد دددد ب خباتک عبانم زا هدافتسا ا ان ههه ههههههای و
یهاییی امنیتییی جمه رو ییی
مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین رابطه سیاستگذارهای مواد مخدر با کارآمدی سیاستتتگ راذ ی ی
اسالمی ایران پرداخته شود.
تگذاری.
واژگان کلیدی :مواد مخدر ،امنیت ،ایران ،ژئوپلیتیک ،کارآمدی ،سیاس 

( -1نویسنده مسئول) mohammad.baloochi95@gmail.com
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مقدمه
امنيت يک مفهوم آشنا و قابل شناخت برای تما زا یرشب عماوج م

ک گرفتههه تاا
ل کوچک ک
يلوا عماوج ههههه هههههه چوننن بق ايل ل

امپراتوریهای بزرگ جهان باستان و دولتشهرهای يونان بوده است و به همين قسم امروز نيز تالش برای رسيدن به
تها ر فلتخم یسايس یاهدحاو ی ا هداد لیکشت  و    
وضعيت امن و يا  Secure Situationاولويت نخس سایس ت تت تت
ی برخ ادرو ررر است
تها در قالببب امنيتتت ملی ی
یهای امنيتی دول 
تگذار 
راههای تأمین آن از جایگاهی خاصی در سیاس 
(عندلیب و مطوف.) 57 : 388 1 ،
یتوان به چند گروه تقسیم نمود:
امنیت را بسته به زمینه کاربرد م 
•

امنیت فردی :حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست دادن

آنها زندگی کند.
•

امنیت خانواده :هنگامی که خانواده و اعضای آن برای ایجاد رفاه و آسایش و امنیتشان از هرگون و لکشم ه

  

رطخ

بیندیشند و به حل هر چه سریعتر آن بپردازند.
•

امنیت اجتماعی :حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاهی فردی یا گروهی

در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد .در نظام حقوقی جدید ،فرض بر این است که قانون ،با تعریف و حدگذاری
آزادیها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر گذشتهههان ینابساپ ار یعامتجا و یدرف تینما د

   

یکند.
م
•

امنیت ملی :حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ،دارایی ،یا خاک خ هب دو   

سر برد .امروزه ،کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد کههه مقصودد از آن بناا بررر ف ضر ،،
ی غیرقا نون ی ی
ی
ی کههه از راههای ی
جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی ی
تهدید کنندهی نظم سیاسی موجود به شمار میآیند .هرچه نظامی تمامیتخواهتر باشد قدرت پلیس سیاسی و ش تد
و خشونت آن در آن نظام بیشتر اس اظن هنوگ نیا .ت مممم مممممها هک یسایس ی     مجا رب یل ا ینوناق و ینلع تفلاخم ی      
یکنن  د ( (همان،،
نمیگذارند ،مخالفان یا دشمنان خود را همواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نامهای دیگر سرکوب م 
.) 57 : 388 1
•

امنیت بینالمللی :حالتی است که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دستیازی به قلمرو یکدیگر به سر برند

ت (و یا
و وضع موجود در خطر نیفتد .هرگاه یکی از قدرتها ودحم زا  ده    خود د پا تارف  رر ررر گ دراذ  ،،از لحاظظظ ردق ت ت
نالمللی در خطر افتادهاست.
قدرتهای) مخالف ،امنیت بی 
•

امنیت سایبری :با ظهور فضای (دنیای) سایبری ،کاربران یا همان شهروندان سایبری نیا اسحا هب ز س ا رد تینم

فضای سایبری برای انجام امور خود دارند که این امنیت ابتدا با افزایش سطح آگاهی و دانش خود کا سپس و ناربر   
سهای سایبری فراهم میشود (پرچم و دیگران.) 24 :4931 ،
تهای امنیتی و مراجع قانونی و پلی 
با کمک شرک 
•

یدهد در ای تروص ن   
امنیت منطقهای هنگامی که یک کشور اطراف کشور دیگری را مورد حمله و تهاجم قرار م 

امنیت منطقهای آن کشور به هم خورده است.

  

یهای مواد مخدر572 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

نمودار شماره  -1انواع گونههای امنیت
منبع(:پرچم و دیگران.) 24 :4931 ،

امروزه مفهوم امنيت تنها مسائل نظامي را در برنمیگیرد ،بلكه تمام عرصههای اقتصادي ،فرهنگي ،س و ندمت ،نيمزر
یکند؛ و از همين سبب است ک هب ه   
جان انسانها را در مينوردد و در تمام ابعاد زندگي انسان مصداق و معني پيدا م 
یگردد .بنا تحوالت به وجود آمدهه نههه تنهاا سبببب تغی د ر ررر مفهوممم
تعريف جديد امنيت يعنی امنيت فراگير تأکید م 
ی وضععع
ی سياسی ی
امنيت و ابعاد آن گرديده بلکه راهها و استراتژی که در جهت دستیابی به امنيت توسططط واح اهد ی ی
میگردد را نیز در بر میگیرد .حفظ ابهام از طرف دستاندرکاران سیاستگذاران دولتها در مفهوم واقعی امنيت تا
بتوانند در چنين فضای ابهامآمیز هرگونه اقدامات نظامي ،امنيتی و سياسی خود را در راستای تأمین امنيت توجيه کنند
و يا در بعضی مواقع با بزرگ جلوه دادن تهديدات در صدد بهرهبرداریهای سياس انب ؛دنيآرب دوخ ی برا لماوع نی      
مذکور سبب آن گرديده است که تا يک تعريف کلی از امنيت ارائه نگ در د  مدع نيا و  د را مدع اي و یلک کر ا هئ       
تگ ناراذ
تعريف واحد از امنيت تنها در محدوده ديدگاهای صاحب نظران مسائل امنيتی محصور نمانده بلک سایس ه تت تت
امنيتی واحدهای سياسی نيز از اين امر متأثر میباشند .سیاستگذاران مذکور سیاستهای امنيتی را نه بر مبنای يک ک
ک
یکنن  د ( (هما ،ن :4931
درک کلی از امنيت بلکه به اساس منافع سياسی ،اقتصادی ،استراتژی و جغرافيای خود وضع م 
.) 24

 672فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 6931

با گذشت زمان و ايجاد تغ يي راتی در توقعات و نيازهای انسانها ،متغيرهای جديدی برای تعريف امن هصرع دراو تي   
میشوند .برای مثال امروزه پديدههايی چون تخريب محيط زيست از مهمترين عوامل بر هم زننده امنيت بش یقلت ر   
میشود در حالی كه تا صد سال پيش چنين چيزی اص ًالًال متصور نبود .از آغاز دوره نظام وستفاليايی تا دههها ريخا ی   
یگرديد ،در حالی  تيروحم هزورما هك ا ريز یماظن تينم
امنيت بينالمللی عمدتًاًا در قالب امنيت نظامی تعريف م 
نالمللی در ابعاد مختلف سياسی ،نظامی ،اقتصادی و اجتما م فيرعت یع
سؤال رفته است و امنيت بي 
بوزان از محققان برجسته مطالعات امنيتی ،امنيت اجتماعات بشری را كه غالب ًاًا يب تينما لكش رد 

    

یگ در د یراب    .
ییی ییی
نالملل فيرعت ی   
نننن نننن

میگردد ،به پنج مقوله تقسيم نموده است :نظامی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيس هصالخ روط هب .یطيحم ت      
امنيت نظامی به اثرات متقابل تواناییهایی تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت و نيز برداشت آنها رگيدكي دصاقم زا     
یهای نا ب هك تسا رظ ه    
مربوط است؛ امنيت سياسی بر ثبات سازماندهی دولتها ،سیستمهای حكومتی و ایدئولوژ 
یبخشد؛ امنيت اقتصادی يعنی دسترسی به منابع ،ماليه و بازارها رب مزال ی ا لباق حوطس ظفح ی      
آنها مشروعيت م 
بق ولی از رفاه و قدرت دولت؛ امنيت اجتماعی ،به قابليت الزم برای ح ،بهذم ،گنهرف ،نابز یتنس یاهوگلا ظف       
هويت و عرف ملی با شرايط قابل بق ولی مربوط است؛ و امنيت زيست مح طي ی نيز بر حفظ محيط زيس هب یرشب ت    
یباشد (عیوضی.) 124 : 385 1 ،
عنوان سيستم پشت بي انی ضروری كه تمامی حيات بشری بدان متكی است ،ناظر م 
اما از نظر امنیتی ،مواد مخدر و اعتیاد یکی از مؤلفههای اصلی ناامنی در کشور ماست و بسیاری از بزهکاریها ریشه
یشوند .دلیل
در اعتیاد دارند .همه ساله تعداد قابل توجهی از نیروهای انتظامی در جریان مبارزه با مواد مخدر کشته م 
تها،
اصلی پنجاه درصد آسیبهای اجتماعی ،مواد مخدر میباشد و در حال حاضر هم ح قرس دصرد لهچ دود تتتت تتتت
شصت و پنج درصد طالقهای ،سی درصد کودک آزاریها ،شصت و پنج درصد بزهکاری کودکان ب دایتعا رطاخ ه    
میباشد .مصرف ،فروش و قاچاق مواد مخدر و روانگردانها همواره یکی از محورهای اصلی امنیت اجتما هدوب یع   
و طیف وسیعی از فعالیتهای حقوقی ،سیاسی ،بهداشتی ،آموزشی ،رویههای عرفی و نیز ارزشها قالخا ی ی هب ار     
خود اختصاص داده است (عیوضی .) 124 : 385 1 ،سؤال اصلی این مقاله این است که با توجه به جایگا کیتیلپوئژ ه   
ی ای رد و نار
ایران سیاستگذاریهای مواد مخدر چه تأثیری بر کارآمدی سیاستگذاریهای امنیتی جمهوری اس مال ی ی
نتیجه ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران دارند؟ با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با اس عبانم زا هدافت   
کتابخانهای و مقا و یملع تال

هب یشهوژپ

ی م او د د مخدررر باا کارآمدییی
طبار نییبت و لیلحت ههههههه هههههههه سیاستتتگ اهراذ ی ی

یهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود.
تگذار 
سیاس 
رویکرد نظری تحقیق
  

دولتی قدرت دارد که در محدوده مرزهای خود دارای انسجام باشد .این گزاره ،دول رد لاعف شقن یافیا هب ار ت   

تها به قانونگذاری مناسب در این ح زاین هزو   
یکند .جهت تح ّقّقق این مهم دول 
سیاستگذاری امنیتی کشور ترغیب م 
دارند تا بتوانند فعالیتهای بخشهای مختلف خود را هماهنگ سازند .این مسئله ،دولت را به سیاستگذاری امنیتی
منسجم و دقیق ترغیب میکند .رویکردهای مختلفی نسبت به امر سیاستتتگ یتینما یراذ    وج هلمج زا هک دراد دو    
میتوان به  -1رهیافت هدف محور (مدل استراتژیک)  -2رهیافت معضل محور (مدل مرحلهای) اشا رد هک درک هر
ادامه به تشریح رویکرد دوم پرداخته میشود.

  

یهای مواد مخدر772 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

رهیافت معضل محور (مدل مرحلهای) با قرار دادن اعمال تصمیم گیران و مسئوالن حکومتی در مرکز توجهات خود،
نگاه متفاوتی به مسائل عمومی از جمله معضالت امنیتی دارد .کاربرد مدل مزبور که برای نخستین بار چا ،زنوج زلر   
استاد آمریکایی علوم سیاسی ،آن را ارائه کرد ،بعدها از سوی دیگر کارشناسان سیاستگ ادیپ هعسوت یمومع یراذ     
شهای اصلی حکومت ،به پنج مرحل  هب ۀ ه ب هتسباو م هه ههه هههههه
کرد .در مدل جونز ،عملکرد دولت و تصمیم گیران در بخ 
یشوند:
شرح زیر تقسیم م 

نمودار شماره  -1مراحل سیاستگذاری دولتی
منبع( :مظلوم) 204 : 388 1 ،

دو تن از کارشناسان برجستۀ سیاستگذاری عمومی ،ایومفی و جان کلودتوینگ ،بر اساس کتاب جونز ،مدل او را به
صورت زیر ترسیم کردهاند (مظلوم.) 204 : 388 1 ،
الف) -نقطه عزیمت این مدل برای سیاستگذاری امنیتی ،تشخیص معضل امنیتی و چگونگی راهیابی آن ب هاگتسد ه   
سیاستگذاری کشور است .در حقیقت ،مراحل بعدی این رهیافت به نوعی در رهیافت بق لی نی شا دروم ز ا رارق هر     
گرفته است و آنچه به طور ریشهای این رهیافت را از مدل استراتژیک متمایز میکند ،تأکید بر مسائل و معضالت به
جای تأکید بر ارزشها و اهداف است؛ بنابراین ،باید به جوانب گوناگون معضالت و مشکالت پرداخته شود.
یگیرن  دیاب هک د از یوس     
ب) -مسائل ،معضالت ،آسیبپذیریها و تهدیدهای امنیت فیط رد یگمه ،ی ی م رارق  ییییی ییییی
سیاستگذاران امنیتی مورد توجه قرار گیرند :هر اندازه از یک طرف طیف (مسا فیط رگید تمس هب )یتینما لئ

    

(تهدیدهای امنیتی)حرکت میکنیم ،اتخاذ سیاستهای امنیتی ،از نظر اهمیت ،از فوریت بیشتری برخوردار میش .دنو
به عبارتی ،اگر سیاستگذاران امنیتی در حل مسائل و معضالت امنیتی ،وقت بیشتری داشته باشند ،نه تنها در مواجهه
با تهدیدهای امنیتی فرصت کمتری دارند ،بلکه باید برای حل آنها ،جدیت بیشتری را نیز از خود نشان دهن ،هتبلا .د   
ابزارها و شیوههای بهکارگیری در حل آنها نیز متفاوت است ،به گونهای که هر ان یاپ هب هزاد ا دیدهت( فیط ن های      
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یش هناریگشیپ ۀبنج ،نآ رب نوزفا .دو      
امنیتی) نزدیک میشویم ،استفاده از راهحلها و ابزارهای نظامی نیز بیشتر می ی
ف نمایانتر است (همان.) 204 : 388 1 ،
تها در آغاز طیف نسبت به جنبه درمان در پایان طی 
سیاس 
تگ ناراذ
ج) -مسئله مهم دیگر در تشخیص نقطه آغاز این نوع سیاستگذاری امنیتی ،عرصۀ شناختی است که سیاس 
امنیتی با آن سر و کار دارند؛ زیرا از خالل این عرصه است که آنان ،محیط پیرامون خویش را که متغیر ،پیچیده و غیر
قابل پیشبینی است ،درک میکنند و بر اساس آن تصمیم میگیرند .اف زا ،نیا رب نوز ۀصرع هک اجنآ

تخانش و      

تگذاران امنیتی باید به ساده هسا براک و یز ر ید   
تگذاری امنیتی بسیار پررمزوراز است ،سیاس 
جنبههای معرفتی سیاس 
کردن مفاهیم در این عرصه بپردازند ،هرچند ممکن است این اقدام خطرهایی را نی میمعت .دشاب هتشاد لابند هب ز       
تگ یراذ
تفسیرها و برداشتهای مشخصی به آنچه منبع تهدید تصور میشود ،از جمله خطرهایی اس سایس هک ت تتت تتت
تها کان یتینما ی ا ،نیاربانب ؛دوش رجنم دمآر       
امنیتی را با مشکل روبهرو میکند و ممک  هب تسا ن ا خت ا سایس ذ تتتتت تتتتت
سیاستگذاران امنیتی باید در این زمینه دقت و وسواس بیشتری به خرج دهند .برآورد صحیح اطالعا کیژتارتسا ت   
از مسائل و تهدیدهای امنیتی از جمله ابزارهای مهمی است که سیاستگذاران امنیتی برای بهبود شناخت خ نآ زا دو
ی برخ ار تاعالطا زا ی   
یهایی ی
بهره میگیرند .استفاده از این ابزار زمانی امکانپذیر است که آنها با رق  ار اد  د اص ن ففف فففف 
جذب و برخی دیگر را طرد کنند ،به نحوی که احتمال خطا و اشتباه در پایینترین ح  رارق دوخ د گگگ گگگگیرد د (تالشان،،
.)211 : 385 1
د) -هرچند دولتهای مدرن مورد اشاره بوزان ،به دلیل آن که ،اختیار و کنت اگتسد لر هه ههههاای اطالعا یاهورین و یت   
مسلح را در دست دارند ،عالیترین مرجع تشخیص و تعیین تهدیدها و سیاستهای امنیتی هستند ،اما نباید فرام شو
کرد که به دلیل تحول در مرجع امنیت ،دست کم ،در تشخیص و تعیین مسائل و معضالت امنیتی و راهیابی آنها هب    
نکننده هستند .به همین دلیل ام هزور
دستگاه سیاستگذاری امنیتی کشورها ،مردم و گروههای اجتماعی نیز بسیار تعیی 
سیاستگذاران امنیتی ناچارند تا آن دسته از موضوعات و معضالت امنیتی را که توجه افکار عمومی را به خود جلب
کردهاند ،در دستور کار سیاستگذاری خویش قرار دهند .البته ،با توجه به ساختار متفاوت اجتماعی کش زیم ،اهرو ان   
تگذاری امنیتی آنها متفاوت است.
تأثیرگذاری امنیتی افکار عمومی در داخل و خارج ،نسبت به سیاس 
ه) -چگونگی فرآیند ارائه راهحلها و انتخاب بهترین ،کمهزینهت دیافرپ و نیر هه هههت آ نیر نننها تخاس یگنوگچ هب  ،ار     
ف ب و تلود نی
اجتماعی جامعه ،تمرکز یا عدم تمرکز قدرت در نظام سیاسی و شکاف یا عدم ش اک ف ف

یگتسب تلم     

دارد .برای نمونه ،در نظامهای پلورالیستی و غیر متمرکز ،امکان مشارکت مردم و گروههای اجتماعی در ارائه راه حل
و انتخاب بهترین آنها بیشتر است (همان.)211 : 385 1 ،
و) -انفعالی عمل کردن ،کوتاه نگری و برخورداری از فرصت کوتاه برای اتخاذ سیاست ،از معای قاو و ب عع عععنگ و یر
تگذاری امنیتی بر اساس این رهیافت است.
ثمره و نتایج سیاست را مشاهده کردن از محاسن سیاس 

یهای مواد مخدر972 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

نمودار شماره  -1مدل پژوهش
منبع :نگارندگان

یهای مواد مخدر در ایران
تگ ذ ا ر 
سیاس 
ی) رارق
مجامع بين المللي ،قاچاق مواد مخدر و اعتياد را در کنار سه بحران ديگر (هستهای ،جمعيتي و زیستمحیطی ی
داده که بشريت را در قرن حاضر تهديد میکند .سرمايه در گردش اين فعاليت در جهان از نظر تجاري ن رد ار نآ ،زي
رتبه بعد از نفت ،توريسم و سالح قرار داده است .بر اساس آخرين آمار منتشره (از سوي سازمان ملل متحد) وج دو
حداقل  200ميليون نفر معتاد در جهان ،بازار مناس يب را براي قاچا يچق ان و باندهاي مافيا يي فراهم ک آ .تسا هدر نن نننها
مواد مورد نياز معتادان را از مناطق توليد به ارزانترین يق مت ممکن تهيه کرده و با ترفندهاي مختلف و افزايش حجم
یرسانند .بر اساس اسناد و مدارک موج و ديلوت شقن ،دو
ناخالصیها با گرانترین يق مت به دست مصرفکنندگان م 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان در ت ورگ يدام ياهزاين نیمأ هههه ههههههاای مافيا  يخرب يتح و يي از  تانايرج ا يطارف      
نامحسوس در صحنه داخلي و خارجي افغانستان روشن و قابل تأمل اس ثداوح زا سپ .ت    

 11س طوقس و ربماتپ   

طالبان در دوران حاکميت دولت موقت در افغانس شخ تشک نات خ ت و شا و ردخم داوم ديل نآ رد باتش روشک   

     

فزایندهای به خود گرفت .حجم انبوه توليد و برداشت تقر يبي  8هزار تن ترياک در سال  1386در افغانس بجوم نات   
بروز معض هدش يعامتجا و يتينما هديدع تال

ی مس ،هناحل
یهای ی
.تسا وم قاچاق دنويپ( ا ب ردخم د ا رد  گگگگگگگگگگگ گگگگگگگگگگگگیری ی

گروگانگیری ،قتل و ارعاب و تهديد و نيز خريد و فروش غيرقانوني اسلحه و () ...خوش طینت.) 142 :3931 ،
پروژههایی همچون توسعه جايگزين يا کشت محصوالت مجاز نيز به دليل ع هروشک رياس تيامح مد ا يدوبان و       
زیرساختهای اقتصادي افغانستان (به دليل دو دهه بیثباتی و جنگ و خونريزي) قابل رجا تي ا  اذل و هتشادن  ا ديم      
چنداني به طق ع توليد مواد طي يک دهه آتي وجود ندارد .از ياد نبريم که ايران کوتاهترین و ارزانترین مسير ترانز تي
یاماننن نظام
مواد مخدر شناختهشده و چشم طمع مافياي جهاني کماکان به اين مسير دوخت  هزرابم .تسا هدش ه بببب ب بببببب 
جمهوري اسالمي با قاچا يچق ان و عدم استفاده از خاک ايران براي عبور و ترانزيت مواد مخدر ،منجر به سرازير ش ند
یهای ناشي از سوءمصرف م داو
آن در داخل کشور و دسترسي آسان معتادان به اين يبق ل مواد شده است .بروز بیکار 
ی
ی ناش چاق زا يريگولج زا ي ا ه ،ق ززز ززززینههههای ی
مخدر و ورود سرمایههای نامش ه ،يداصتقا متسيس رد عور ززز ززززینههههای ی
ازکارافتادگی و غيره همگي لطماتي است که هر يک به تنها يي از لحاظ اقتصادي خود يک بحران است .قاچا وم ق اد   
از نظر سياسي ،هويت ملي ،ديني و بنیانهای امنيت ملي کشور را تهديد میکند .شاخصهای مختلف در سوءمصرف
و قاچاق مواد مخدر مشکالتي را براي کشور ترسيم میکند .قاچاق مواد مخدر و اعتياد ديگر يعامتجا بيسآ کي    
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نيست ،بلکه يک بحران اجتماعي است .چرا که تلقي  90درصد مردم (طبق نظرسنجي از مردم شهر ته تسا نآ )نار   
که اين پديده حيات و امنيت اجتماعي را تهديد میکند .هم اکنون قرائن و ش م دهاو تتعدد زیگنا زا ي هه هههها فلتخم ی   
اقتصادي (مافياي قدرتمند جهاني) ،سياسي و امنيتي (که پشتوانههای مردمي انقالب اسالمي و نيروهاي ج روشک ناو   
را هدف قرار دادهاند) به چشم میخورد که «تغ يي ر نوع ماده مصرفي» را پيگيري میکنند .ش يراکيب( يداصتقا طيار    
يکي از شاخصهای مهم آن است) ،جواني جمعيت ،ضعف نهادها و سازمانهای اجتماعي و اقتصادي ،فق هئارا ناد   
يک مدل اجتماعي اوقات فراغت ،فقدان اثرگذاري رسانههای کشور در موضوعات اجتماعي و شايد دهها عامل ديگر
بهاي اجتماعي را در کشور ما تسهيل کردهاند .متأسفانه نسل جوان ک ءاشنم ه   
روند رو به رشد آسیبها به ويژه آسی 
نشاط ،پويا يي  ،سر زندگي ،ابداع و نوآوري ،سرشار از انرژي و آرمان خواهي است در معرض بيشترين آسیبها قرار
دارند .اگر مروري اجمالي بر روند آمار و شاخصهای اصلي پديده قاچا وم ق ا  ردخم د در دو د د هتشذگ هه ا هتش       
باشيم؛ در مییابیم که نرخ رشد نگران کننده است .برخالف باورها رد يتح ،دوجوم ي

 نيناوق ديدشت تروص و     

یده ،د
مجازاتها ،معضل اعتياد حل نشده و نيازمند نگرش سيستمي و رويکرد جديد است چرا که مطالعات نشان م 
در شکلگیری اعتياد و قاچاق مواد مخدر عل ،رقف نوچمه( دنراد شقن ينوگانوگ ل ي ،يراکيب ا ان و س ا ،يديم          
اختالالت رواني و شخصيتي ،تبعيض ،ماجراجو يي و کنجکاوي ،باورهاي غلط ،فق و طاشن ناد

داش ا ديابن ...).و يب     

انتظار داشت که با تشديد مجازاتها ،بتوان مسئله را حل کرد .لذا ض يکفت اب دراد ترور ک  داتعم  ا ق ز ا رد يچقاچ   

  

تدوين قوانين و تنظيم برنامهها با رويکرد جديد (بيمار پنداري معتاد) گام برداشت .با توج داوم هدوزفا شزرا هب ه     
مخدر از نظر اقتصادي در مقايسه با ساير موارد ،ميل به قاچاق وجود داشته و افرادي که خواس دراو هتساوخان اي هت    
اين گردونه میشوند و تجربه پول بادآورده را کسب میکنند به راحتي دست از اين کار نخواهند کشيد .حتي در بق ال
از دست دادن جان خود (چه در درگیریهای مسلحانه ،چه به واسطه اعمال مجازاتهاي سخت همچون اعدام و چه
حتي به واسطه مسموميت ناشي از حمل و جاسازي مواد در بدن که منجر به فوت میشود) باز هم حاض دا هب ر ا هم    
تها و 
کار هستند .قاچاق مواد مخدر در سطح بين الملل جدا از منافع کالن مادي ،آثار و منافع سياسي نيز براي دولت ت
تها،
قدرتها به همراه داشته است .با بررسي جنبههای اقتصا لملا نيب قاچاق يد ل تلاخد ،ردخم داوم ي ردق تت ت تتتتت تتتتتتتت
سازمانهای مافيا يي و گردش مالي تجارت مواد مخدر که «از گردش مالي نفت در روابط ب لملا ني ل ،تسا رتشيب ي     
نميتوان پذيرفت که سياستمداران فاسد جهاني در مورد آن دخالتي نداشته باش دن  » ...ب  مغر ه م زکارم ندوب صخش      
توليد مواد مخدر ،متأسفانه مجامع و مراکز ذیربط ه چي گونه اقدام عملي تاکنون براي مبارزه ریشهای با منشا ديلوت ء   
مواد مخدر نکردهاند .تجارت غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر ،نمیتواند از مسائل سياسي به دور باشد و مسئله قاچاق
مواد مخدر در دهههای گذشته با سياست آميخته بوده است .جنبههای اقتصا رابگرم تراجت نيا يد عا دنويپ لم       
قاچاق مواد مخدر با سياست و سياستمداران و دولتمردان در کشورهاست (همان.) 142 :3931 ،
نگاهي به رويکردهاي مختلف مبارزه با مواد مخدر حاکي از آن است که هر چه از دوردست به زما کيدزن يلعف ن    
ییابد .رويکردها و قوانين پ شي
میشویم روند توجه به مصرف مواد مخدر به جاي خود مواد مخدر شدت بيشتري م 
از انقالب البته عمدتًاًا معطوف به مواد مخدر بود و کمتر به موضوع مصرف کننده توجه م ممیشددد .البت  نيا ه ن رد هاگ   
دورهای تغ يي ر کرد و موضوع مصرف کننده نيز وارد توجه رژيم شاه شد؛ اما آنچه که درباره رويکردهاي رژيم پهل يو

یهای مواد مخدر182 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

میتوان گفت آن است که نگاه برخي از مهرههای اصلي رژيم به مواد مخدر يک نگاه تجاري بود و به هم رطاخ ني   
باندهاي بزرگ ترانزيت مواد مخدر و نيز باندهاي توزيع کننده داخلي عمدتًاًا با وابستگان خاندان پهل هرگ يفلز يو    
یتوان رويکردهاي پس از انقالب را در چهار دوره دسته بن يد
زده بودند و آنها دستي در اين بازار پرسود داشتند .م 
کرد .دوره اول شامل سالهای پس از انقالب تا دوره سازندگي میشود .دوره دوم دوره سازندگي اس موس هرود .ت   
دوره اصالحات و دوره چهارم زمانه کنوني است .براي مقدمه الزم است چگونگي شکلگیری مسئله مواد مخ رد رد
ايران پس از انقالب را مرور کنيم .در سال  1359اليحه قانون تشديد مجازات مرتک يب ن جرائم مواد مخدر و ا تامادق
تأمینی و درماني براي مداوا و اشتغال به کار معتادان تصويب شد و بدين ترتيب کليه قوانين مربوط به مواد مخدر به
استثناي مصوبه ( 348 1تشديد مجازات قاچا يچق ان و س تبسن يريگتخ

خسف )ناداتعم هب ،ديدج نيناوق .دندش

      

مجازاتهاي شديدتري براي مجرمان مواد مخدر در نظر میگرفتند و رسيدگي به اين جرائم به دادگاههای انق و بال
تها زين يي   
دادگستري محول شد .در اين قانون به معتادان  6ماه مهلت داده شد تا اعتياد خود را ترک کنند و مجا از ت ت
براي قاچا يچق ان در نظر گرفته شد .در سال  ، 1367قانون مبارزه با مواد مخدر جايگزين مص لاس هبو   

 1359ش رد .د

اين قانون مجددًاًا دیدگاههای سختگیرانهتری براي مقابله با مواد مخدر بر قوانين حا لاس رد .دش مک    

 1377قا نون

اصالحي به مرحله اجرا گذاشته شد .در اين قانون به نقش و جايگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر توجه ش نآ زا سپ .د   
تهای کلي نظام» در حوزه مواد مخدر ب رد هک دو   
نيز قوانين ديگري تدوين شد که شايد مهمترین آنها قانون «سیاس 
سال  1384در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و از سوي رهبر جمهوري اسالمي ا .دش غالبا ناري    
گفته میشود پس از پايان جنگ رهبر فقيد انقالب تأکید کرده بودند پس از ختم جنگ مس زا ترابع روشک لوا هلئ
مبارزه با قاچاق و اعتياد مواد مخدر است .در واقع به همين دل  هک دوب لي ا لاس رد عوضوم ني

    

  

 1367در مجمع

تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و قانون اين «معضل» را مجمع ،تدوين و تصويب کرد .پس از آن ب داتس هک دو    
مبارزه با مواد مخدر متشکل از چندين وزارتخانه و سازمان دولتي شکل گرفت و مأموریت يافت معضل مواد مخ رد
را هرچه سریعتر و به طور ضرب االجلي حل کند .ايران پس از انقالب اسالمي تمام مزارع کشت خشخاش را نا دوب
و با کاشت پراکنده آن نيز برخورد جدي کرد .بدين ترتيب بخش عمدهای از م زا روشک ردخم داو ياهزرم قيرط      
شر يق کشور و از افغانستان و پاکستان وارد کشور میشود.
اگر به توليد مواد مخدر توجه کنيم ،در سال  1359توليد افغانستان حدود  270تن بوده است اما در سال جاري ا ني
رقم به  8500تن رسيده است يعني بيش از  31برابر .بنابر آمارهاي رسمي از سال

  

 1986تا تسناغفا نونک ا زا شيب ن

 62500تن ترياک توليد کرده است .مطابق آمارهاي رسمي از سال  358 1تاکنون  9 58 3تن مواد مخ هدش فشک رد    
است 93791 ،باند مواد مخدر متالشي شده 16967 ،عمليات مس خم داوم تراجت هيلع هناحل د تروص ر

،هتفرگ        

 21698بق ضه سالح از قاچا يچق ان ضبط شده 66 1 54 ،خودرو و  9495 1دستگاه موتور س ،هدش فيقوت تلکي     5770
نفر از اشرار کشته شده 3557 ،نفر از نيروهاي امنيتي به شهادت رسیدهان ودح و د د     4/5ميل اب طابترا رد رفن نوي

   

جرائم مرتبط با توليد ،قاچاق ،توزيع و مصرف مواد مخدر دستگير و روان دنز ه ا دش ن ههه ههههان ومن کي هعلاطم .د ن زا ه

  

آمارهاي سال جاري نشان میدهد که موضوع در حوزه مواد مخدر چقدر پ يچي ده است .کل توليد ه ا نيئور ففغانس نات
در سال  385 1حدود  004تن بوده است که در سال جا هب ير   

 660ت رد .تسا هديسر ن ده  هام ا لو اس ل     

1386
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مجموع کش يف ات هروئين توسط نيروي انتظامي بيش از  13تن بوده است که نسبت به سال گذشته  49درصد افزايش
داشته است؛ اما نکته جالب توجه در نوع هروئين کشف شده نسبت به سال گذشته است .در حالي که

 60درص زا د

کت و )ر  04درص و يرتسکاخ نيئوره عون زا د   
هروئين کشف شده سال گذشته از نوع خاکستري (يعني نوع سبک ک
کراک (يعني نوع سنگینتر) بوده است اين نسبت در سال جاري به طور چشمگيري تغ يي ر کرده و به نسبت  31به 69
تغ يي ر کرده است .يعني هروئين سنگینتر و مخربتر به طور چشمگيري افزايش پيدا کرده است .همچن نيمه رد ني   
مدت بيش از  34کيلو مواد شيميا يي از نوع شيشه کشف شده است که نس هتشذگ لاس هب تب     

 90درص زفا د ا شي   

داشته است .اين دو آمار جزئی به خوبي نشان میدهد که نوعي تغ يي ر الگوي مصرف در ميان افراد مصرف کننده مواد
مخدر در حال شکلگیری است که نه به طور تدريجي بلکه سريعي مصرف مواد مخدر جديد و اغل رد ييايميش ب   
یرود که
حال جايگزين شدن مواد مخدر سنتي و گياهي است .اين زنگ خطري جدي براي جامعه ايران به شمار می ی
یها و مقدسی.) 48 :3931 ،
یدهند (فرج 
بخش عمدهای از جمعيت آن را گروههای سني جوان تشکيل م 
مواد مخدر و جایگاه ژئوپلیتیک ایران
بسیاری از ژئوپولیتیسین ها بر این نکته تأکید دارند که شرایط جغرافیایی نقش بسیار تعیین کنندهای در می تردق ناز   
ملی و درنتیجه استراتژی یک کشور دارد .وسعت ،وضعیت طبیعی ،همسایگان ،شرایط اقلیمی و نوع منافع هر کش رو
تها ،استراتژی دفاعی و سیاس نآ یماظن ت   
نه تنها با توان ملی آن ارتباط دارد ،بلکه با نوع بودجه بندی ،تعیین اولوی 

پیوند تنگاتنگی دارد .جمهوری اسالمی ایران جزء معدود کشورهایی است که با داشتن پانزده همسا یبآ هی    –خاکی ی
ی
ی رارق
ب غربی ی
ی جنوب ب
در چهار زیرسیستم منطقهای شامل آسیای مرکزی ـ فق قاز ،خلیجفارس ،شرق مدیترانه و آس ای ی ی
یتواند موقعیت راهبردی ایران در منطقه خلیج فارس ،دریای خزر و تالقی که از مناطق مهم
چکس نم 
گرفته است .هی 
خاورمیانه ،شبه قاره هند ،آسیای میانه و فق قاز به وجود آمده و کریدورهای شرقی – غربی و ش ام للل و جنوببب را بههه

هم پیوند زده است را نادیده بگیرد (محمدی و غنجی.)121 : 385 1 ،
ایران با این موقعیت حساس و راهبردی ،شاه کلید ژئو اس نوکا وئژ و کیژتارت و هقطنم کیم
ژئوپولیتیکی ایران تا حد بسیار زیادی ثابت باقی لیلد هب اما ،تسا هدنام  غت ی ری

رصنع هچرگا .تسا

     

رد ینوگرگد و یبطقود ماظن        

ش از  04پایگا و تباث ه
شاخصهای محیطی مانند دولتهای نوظهور در آسیای میانه و فق قاز ،اس یب رارقت شش شش

  

کرحتم    

نظامی آمریکا و متحدین در اطراف ایران ،قدرت گرفتن گروههای تروریستی در کشورهای پیرام ان ،ینو ا هایرد ینم ا    
شامل دزدی دریایی و به خطر افتادن ناوگان نفتی ایران؛ استراتژی دفاعی ایران کام ًالًال دگرگون گردیده اس نیا رد .ت   
بها قا ی ی زاین و نامع یایرد و دنه سونا      
حال ،اهمیت و نقش خلیج فارس با توجه به جایگاه ارتباطی آن با آ  ب ب
ارتباطی ایران به آن محدوده جغرافیایی (به لحاظ صادرات ن چمه و تف ن هزاین نیمأت نی ا و ی ا تسایس رد )یتادر       
دفاعی ایران تقویت شده است .این امر ضریب اهمیت منطقهای ایران را ب اخ نارگیزاب یار ررر ررررجی اف رد و هداد شیاز
نتیجه ضریب رقابتهای منطقهای قدرتهای مداخلهگر باز هم افزایش یافته است .البته موقعیت ایران به لحاظ اینکه
در کنار تنگه ژئو استراتژیک هرمز قرار گرفته و میتواند ترددهای ناوگانهای تجاری و نظامی این معبر به آب ار ه ههای
یشود (محمدی و غنجی.)121 : 385 1 ،
بین المللی را در کنترل داشته باشد ،با اهمیت تلقی م 

یهای مواد مخدر382 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

نقشه شماره  -1موقعیت ایران نسبت به کانونهای تولید مواد مخدر

منبع)http://khouzestan.blogsky.com( :

مصرف مواد مخدر ،هر ساله جان بسیاری از ایرانیان را میگیرد و میلیاردها هب ررض ناموت  و روشک ا در

یکن ؛د
     می ی

بنابراین ،ایران را باید از قربانیان اصلی مواد مخدر دانست .ایران به دلیل همج او ررری با داوم هدننکدیلوت یاهروشک      
مخدر با این مسئله در ابعاد گستردهتری روبرو است .از بعد جغرافيا يي  ،قرار گرفتن ايران در مجاورت کا نون
طال يي » (افغانستان و پاکستان) و مسير ترانزيت مواد مخ يقرش ياهزرم يکيزيف دادسنا رد فعض ،رد

دوجو و

«ه لال
     

محروميت در آنجا ،وجود محلههای آلوده و جرمزا ،پديده حاشیهنشینی و مناطق خاکستري(منا راهم زا جراخ يقط    
دولت و داراي اقتصاد بيمار) نمونههایی از ابعاد جغرافيا يي است .ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در مس و أدبم ری
مقصد مواد مخدر (افغانستان و اروپا) قرارگرفته است (معیدفر و زمانی سبزی.) 167 :3931 ،
افغانستان به عنوان کانون فشار ،آوارگان ،مواد مخدر ،ناامنی و غیره آن را از طریق مرز به داخل ای هدرک قیرزت نار    
بهای فراوانی به ایران وارد کرده است که
یترین مرز کشور بوده و هزینهها و آسی 
است .مرز ایران و افغانستان بحران 

 5/2میلیون آواره و  5/2میلیون معتاد یکی از ابعاد هزینههای آن است( .حافظ نیا) 77 – 71 : 1383 ،

موقعیت ایران ،نه تنها در منطقه جنوب غرب آسیا بلکه در جهان ،به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت بزرگترین کانون
تولید مواد افیونی در جهان آسیبپذیرترین شرایط را در میان کشورهای جهان دارد .نزدیک  ۸۰درصددد م او دد افی نو ی ی
ی
یشود (گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدررر
جهان که به صورت غیرقانونی مصرف میشود ،در افغانستان تولید م 
یشود د (غنجی: ۱۳۸۳ ،،
سازمان ملل) /UNODO؛ و الاقل  ۵۰درصد آن به قصد ترانزیت و یا مصرف وارد کشور ما م 
.) ۲۵
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نقشه شماره  -2موقعیت ایران نسبت به کانونهای تولید مواد مخدر

منبع)Business Insider( :

ت
ایران ،به خاطر قرار گرفتن در مجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی و همچنین واقعشدن در مسیررر ترانزیت ت
نزدیک یک دوم مواد تولیدی افغانستان ،حساسترین موقعیت ژئوپلیتیکی را در میان سایر کشورهای منطقههه و حتی ی
ی
ی
کترین مسیر قاچاق مواد مخدر به قصددد کش اهرو ی ی
بترین و تقریبًاًا آسانترین و نزدی 
جهان دارد .سرزمین ایران مناس 
ک  ۲۰۰۰کیل تمو ررر) و وضععع
اروپایی است .ب) طوالنی بودن مرز شرقی ایران با کشوررر افغانس ات ننن و پاکس ات ننن (نزدیک ک
ی از ورود کا اور نننهاای قاچاق ق
ق
توپوگرافی خاص مرز و حاشیه مرز شرقی از سمت ایران ،کنترل مرز را در جل ریگو ی ی
مواد مخدر با مشکل مواجه کرده است .این ،در حالی است که تاکنون اقدامات مهندسی متنوعی در ن او ررر مرززز انجاممم
ی
گهای ی
شده است و همچنین بیش از  ۵۰هزار نفر از نیروهای انتظامی در قالب قرارگاههای عملیاتی  -تاکتیکی و هنگ گ
ل م او دد مخدررر مش وغ للل
ی ا ز و ر و د و ح مل ل
ی ناشی ی
مرزی و دستههای مبارزه با م او دد مخدررر در برخ رو د د باا ناا نم یییهای ی
خدمتاند؛ ولیکن همچنان با ورود مواد مخدر به داخلی کشور مواجه هستیم .ج) داشتن بیشترین همسایه؛ جمهوری
ت (محم ید ،،
اسالمی ایران به همراه چین پس از فدراسیون روسیه دارای بیشترین همسایه (  ۱۵کشور) در جهان است ت
ن
 ) ۱۸۲ : ۱۳۸۳چنین موقعیتی فضای سرزمینی ایران را برای ورود انواع مواد مخدر اعم از طبیعی و صنعتی و همچنین ن
خروج مواد طبیعی مانند مواد افیونی و حشیشی مستعد کرده است و از این روست که کشور ماا هم راو هه بههه عن او ننن
ی ش یلغ  ،،بستررر
ی و ن وب د د فرصتتتهای ی
مناسبترین کشور ترانزیت به حساب میآید .د) محروم بودن استانهای ش قر ی ی
مناسبی را برای روی آوردن افراد به قاچاق مواد مخدر فراهم کرده است.

یهای مواد مخدر582 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

ت .علماا و
بافت مذهبی حاکم در استان سیستان و بلوچستان (اهل تسنن) زمینهساز گرایش به قاچاق مواد مخدر است ت
ی
بزرگان آنها خرید و فروش مواد مخدر را بالمانع میدانند لذا این نوع نگاه موجب بیرون رفتن بق ح داد ستد قاچاقی ی
یترین نقطه یعنی مبادی ورودى شده است.
مواد مخدر در حساس 
ز) جوان بودن جمعیت ایران به عنوان یک عامل متغیر ژئوپلیتیکی بیشترین آسیبپذیری را در گرایش افراد به قاچاق
و اعتیاد موجب شده است؛ و) فقدان سیاستهای کالن ،استراتژی و برنامه ملی برای مقابله باا م او دد مخدررر در ابعادد
ی و اعماللل
ق و هما گنه ی ی
مختلف ،مانند مقابله با عرضه و تقاضا ،درمان و پیشگیری پس از یک ربع قرن .ه) عدم وفاق ق
سلیقههای انتفاعی و انحصاری بخشی نگر میان دستگاههای دستان راکرد و عضووو س ات دد مبا زر هه باا م او دد مخدررر از
شهای مأموریت مبارزه با مواد مخدر بوده است.
چال 
سهم مواد مخدر در جرائم امنیتی
 30تا  95درصد جرائم و آسیبهای جدی کشور از ناحیه مواد مخدر است .مواد مخدررر جزووو چهاررر بح ار ننن اصلی ی
ی
ی م دخم داو رر ررر  1600تاا
دنیاست و نارکوتروریسم در کنار صنعت اسلحه و نفت و توریسم قرار دارد و گ در ششش مالی ی
 2000میلیارد دالر برآورد میشود .بر اساس شاخصهای سال  ، 1383گردش مالی مواد مخدر در ای ار ننن بال غغغ بررر 12
ت کههه
میلیارد دالر که در شرایط فعلی معادل  45هزار میلیارد تومان است که البته قسمت عمدهه آن پوللل کثیففف است ت
جرائم بسیاری به همراه دارد (رییس دانا.) 44 : 1382 ،
ص
در بند  57سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به طوررر مشخص ص
ی ج ئار ممم
بر مهار و مدیریت مواد مخدر و اعتیاد تأکید شده است و بند  56سیاستهای کلی نیز بر کاهش  10درصدی ی
مواد مخدر تأکید دارد.
ایران باالترین سطح مبارزه با نارکوتروریسم در دنیا و متأسفانه باالترین میزان قربانیها را در این عرصه دارد .از ساللل
 37 ، 368 1هزار باند مافیایی مواد مخدر در کشور متالشی شدهاند و تاکنون  31هزار درگیری مسلحانه رخ داده است.
کو
همچنین نزدیک به  62هزار و  500بق ضه انواع سالح را ضبط شده است .عالوه بر این  011هزار خ وردو ییی سبک ک
سنگین از مافیا نیز ضبط شده است 0 00 4 .شهید و  13هزار جانباز در حوزه مواد مخدر و  11هزار تن انواع کشفیات
که مرفین ،تریاک و شیشه از این جمله هستند از جلمه آمارهای این حوزه هستند (همان.) 44 : 1382 ،
از  211هزار تن تولید خالص مواد مخدر در افغانستان  10 /5درصد آن در ایران کشف میشود .از این می از ننن ح ود دد
یش .دند
 04درصد کشفیات مربوط به محمولههایی بودند که به سمت کشورهای اروپایی ترانزیتتت می ی

 45درصددد از

موارد دستگیری و زندانی به صورت مستقیم و  81درصد به صورت غیرمستقیم به جرائم مواد مخدر مربوط میشودد
ط هس نت ددد .همچنیننن  65درصددد
ی در ارتباط ط
و میتوان گفت حدود  64درصد از زندانیان ایران با جرائم م ردخم داو یی یی
ی ساللل
همسر آزاریها 55 ،درصد طالقها 30 ،درصد کودکآزاریها در شرایط فعلی و  95درصد گروگانگیریهای ی
 07تا  78مربوط به مواد مخدر بودهاند 25 .درصد قتلهای عمد و  17درصد تصادفات جادهای ناشی از اعتیاد هستند
بهای جدی کشور از ناحیه مواد مخدررر استتت 43 .درصد
یتوان گفت در مجموع  30تا  95درصد جرائم و آسی 
وم 
جمعیت زندانیان کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است (حسینی.) 102 : 1389 ،
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یتواند از یک سو در زمره تهدیدات عاممم
امروزه مصرف و قاچاق مواد مخدر که به معضلی جهانی تبدیل گشته است م 
ن 27
یگردد .همچنین قرار گ تفر ن ن
قرار گیرد چرا که امنیت و قدرت ملی از سوی سازمانهای جنایی بین المللی تهدید م 
ن کشوررر
نهای زیرکشت خشخاش جهان در افغانستان و تولید  80درصد م دخم داو رر ررر جهاننن در این ن
درصد از کل زمی 
تهدید عام ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر را برای جمهوری اسامی ایران به تهدیدی خاص بدل ساخته است.
ت حا تد ررر
ت کههه در ص رو ت ت
قاچاق مواد مخدر ضمن ایجاد اختالل در امنیت اقتصادی موارد ذیل را در پی خواهد داشت ت
شدن ضمن ناتوانی اقتصادی امنیت کشور را از راههای گوناگون تهدید خواهد کرد.
ح اقتصاد
ی وجودد دارد کههه بههه آن اص الط ح ح
الف -اقتصاد سایه :در کنار اقتصاد رسمی و قانونی ی اصتقا ک دد ددد غیررسمی ی
یگیرد که امکاننن
یگویند .اقتصاد سایه نه تنها بازارهای سیاه و غیر قانونی بلکه اقتصاد رسمی را نیز در بر م 
غیررسمی م 
یکند (حسینی.) 102 : 1389 ،
معیشت را برای شهروندان عادی فراهم م 
یباشددد بههه
قاچاق مواد مخدر ممکن است بخشی از فعالیتهای اقتصادی را تشکیل داده و دارای نتایج منفی زیادی می ی
ی اف ار دد
عبارتی چون خارج از سیستم مالیاتی قرار دارد کمکی به ظرفیت و توانایی دولت نکرده و هدف بالقوهای ب ار ی ی
ی کههه یک ک
ک
ت .هنگامی ی
تآمیز جزء ماهیت تجارت غیرقانونی مواد مخدر است ت
یگردد .رقابت شدید و خشون 
مافیا تلقی م 
ینمایند تا رقابتها و کشمکشها را جهت
یآورد تهدید به استفاده از آن م 
گروه جنایی این چنین حمایتی را به دست م 
کنترل بازار غیرقانونی برای یک نوع مواد مخدر خاص محدود نمایند.
وجود ناامنی و شرارت در محلهای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر ،همچنین مناطق همجوار با کانونهاای تولیددد م او دد
ی انجاممم
ی ب ار ی ی
یرغم میل و اراده سیاسی ی
مخدر در سطح منطقه ،سبب شده تا سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی عل 
این کار صورت نگرفته و همچنان کشور شاهد عدم توسعهیافتگی و فقر در این مناطق است .هزینه مربوط به نگهداری
ط بههه ط شاپورف ،قال یی یی
ی
ی مربوط ط
و درمان معتادان ،هزینههای نگهداری قاچا چق یان و زن ایناد ننن م او دد مخ رد  ،،هزینههههای ی
یو
بهای داخلی ی
خانوادهها و مسئله بچههای سر راهی ،هزینههای مربوط به دستگیری و اعدام قاچا چق یان ،تسویه حسا 
شخصی گروهها و باندهای مواد مخدر ،هزینههای بیماری ناشی از مصرف مواد مخدر مانند ایدز و گرفتار شدن بخش
قابل توجهی از منابع انسانی در حوزههای انتظامی يا قضایی و درمان .تجارت مواد مخدر و دیگر فعالیتهای مجرمانه
وسیله فعالیت اقتصادی مردم محسوب خواهد شد تا از فقر بکاهند و بر اشتغال بیفزایند .فساد و رشوه وسیله راهاندازی
کارها خواهد بود (معیدفر و زمانی سبزی.) 167 :3931 ،
یشود
عالوه بر هزینههای هنگفتی که تهیهی مواد مخدر از منابع غیرقانونی و قاچاق آن ،برای قاچا چق ی دارد و باعث م 
که سرمایه برای انجام کارهای مشروع و مفید به کار گرفته نشود و به اقتصاد ملی از این جهت لطمه وارد آید ،درآمد و
پولهای حاصل از قاچاق مواد مخدر آلوده است و باید شست و شو گردد.
گسترش قاچاق مواد مخدر در برخی مناطق کشور به ناامن کردن فضای سرمایهگذاری انجامیده است شرارت و ناامنی
ی بارها ب  هه ههه
ی و عم مو ی ی
بهای خونین ،اخاذی مسلحانه ،راهبندان ،گروگانگیری ،حمله به مراکز اقتصادی ی
و تصفیه حسا 
وسیله قاچا چق یان مواد مخدر در مناطقی از استانهای آلوده کشور روی داده است .طبعًاًا طرح مسئله وجود ناا نم ییی کههه
ییاب بجوم ،د   
ب م مم 
عمدتًاًا با توجه به نبود شناخت دقیق از این مناطق به شکل اغراق آمیزی نیززز بازتاب ب

ی بههه
یمیلی ی
ب بب 

یشود .از سوی دیگر دولت مرکزی برای مقابله با این روند ،ناچار از تشدید اقدامات امنیتی و نظارت ت
ت
سرمایهگذاری م 

یهای مواد مخدر782 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

متمرکز بر اموری است که در مناطق امن چنین موضوعیتی ندارند .کافی است نگاهی به تعدد تورهای ایست و بازرسی
در مسیرهای منتهی به شرق و جنوب شرق کشور بیاندازیم .در واقع برخی مناطق به پادگانهای نظامی بدللل شده هانددد.
انجام دادن چنین اقدامات گریزناپذیر به هر حال تأثیر منفی در امر سرمایهگذاری گس درت هه ب ژیو ه هه ههه بههه وس لی ههه بخش
ب
ت کههه پ ا س ززز انقالب ب
ل است ت
یافزاید .به همین دلیل ل
خصوصی نهاده و بر میزان هزینههای سرمایهگذاری بخش دولتی م 
ی رفع
ی انجاممم داده کههه البت رب ه ا یی یی
ش دولتی ی
یها در مناطقی مانند سیستان و بلوچس ات ننن را بخش ش
اسالمی اکثر سرمایهگذار 
تزدایی و توسعه استان الزم ،اما ناکافی بوده است بهگونهای که این استان علیرغم تخصیص امکانات ف ناوار ،،
محرومی 
یرود (همان.) 167 :3931 ،
همچنان در شمار نواحی محروم کشور به شمار م 
برخی از سازمانهای جنایی فعالیتشان را به طور کلی بر بازارهای غیرقانونی مواد مخدر و برخی نیز ،بر تولید و قاچاق
مواد مخدر متمرکز نمودهاند .بخشی از درآمد و عایدات حاصله از تجارت غیرقانونی مواد مخدر در برخی از مواقع باا
یو
ت قضایی ی
استفاده از شیوهها و فعالیتهای غیرقانونی جهت فاسد نمودن نیروهای مبارزه کننده با مواد مخدر ،مقامات ت
ینمایند تا از این طریق بتوانند فعالیتهای خود را توسعه و گسترش دهند.
دیگر مقامات هزینه م 
ک کیل رگو ممم م او دد مخدررر در
مبارزه با مواد مخدر هزینه سنگینی را بر کشورها تحمیل نموده به طوری که کشف هررر یک ک
ن آالت و ادوات،
حدود  004دالر هزینه دارد و هزینههای غیرمس یقت ممم دیگر نظیررر (اس ارقت ررر نیروها ،،اس الهت ککک ماشین ن
ی در قالب
ی انتظامی ی
ش از  50ه از ررر نفررر از نیروهای ی
یش دو  ...بیش ش
ل می ی
ت و  ) ...را شامل ل
دستمزد پرسنل و تلفات و جراحات ت
ی از
ی ناشی ی
یهای ی
گهای مرزی و دستههای مبارزه با مواد مخدر در برخورد با ناامنن 
قرارگاههای عملیاتی– تاکتیکی و هن 
ورود و حمل مواد مخدر مشغول خدمتاند ولیکن همچنان با ورود مواد مخدر به داخل کشور مواجه هستیم.
ل ترياا ك بههه ه نييور )) و ورود
با توجه به از بين رفتن زمینههای توليد مواد مخدر در داخل (اعم از كشت و يا يدبت  لل لل
تمامي اين مواد از خارج كشور ،مسئله مرز و مواد مخدر از یكديگر جدا يي ناپذيرند .حفظ امنیت مرزها و نفوذناپذیری
آن ،یکی از شاخصهای امنیت هر کشوری محسوب میشود و افزایش قاچاق مواد مخدر به چند صورت امنیت مرزها
ی زمینی،،
و نفوذناپذیری آن را تهدید میکند .علیرغم رشد و توسعه فناوری ،حفاظت و کنترل مرزها ،همچنان مرزهای ی
ی اس ارمت ررر حاکمیت
هوایی و دریایی کشورها نفوذپذیر است .گروههای شورشی و مسلح غیرقانونی باید راهی را ب ار ی ی
یباشد .گروههای غیر مسلح ح
ح
شهای کسب درآمد قاچاق مواد مخدر م 
خود در مناطق تحت کنترل پیدا کنند یکی از رو 
ث قاچاق ق
ق
غیرقانونی و شورشیان از اخذ مالیات ،یا حتی از مدیریت فعالیتهای جنایی سازمانیافته بخصوصصص در بحث ث
ت چنددد
ل از تجارت ت
یهای مک نیل بین  20تا  30درصد درآم هد اای حاصل ل
یکنند .طبق ارزیاب 
مواد مخدر درآمد کسب م 
ت كههه در
یگیرد .مواد مخدر یکی از سالحهاي خطرناك تروريسم است ت
میلیون دالری تریاک در اختیار شورشیان قرار م 
یگیرد (موسایی و گرشاسبی فخر.) 45 1 : 1389 ،
قالب پروژه تروريسم فرهنگي اجتماعي صورت م 
یهای امنیتی
تگ ذ ا ر 
مواد مخدر و کارآمدی سیاس 
سیاستگذاری خوب در ابتدای امر ،یک فعالیت ذهنی است .در ابتدای امر باید مدل حل مس ینهذ تروص هب هلئ     
ایجاد گردد ،دستورالعملی باید تنظیم شود و مسئلهای که باید با تغییر سیاست حل شود بای نشور راک عورش رد د     
گردیده ،جوانب دور و نزدیک آن مورد مالحظه قرار گردد .سیاست خوب با اهداف سیستم ظهور پیدا میکند و اجرا
میشود .سیاست با اهداف وزارتخانهها در ارتباط میباشد گرچه ممکن است باعث ایجاد وزارتخانهها یا سازمانهای
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عمومیشود .سیاست خوب باید دقیق باشد برای تدوین آنها از شواهد و اطالعات صحیح و پای و یمک و ه
بهره جست و برای تجزیه و تحلیل آنها باید عقالی و عماج ،ی

یس .دوب قیقد ا ،بوخ تس

فیک ی    

یقالخا ا نیا .تس          

سیاستها بر احترام و همگرایی کارگزاران دولتی و حسن رابطهها تأکید دارند و ب مدرم هب ندناسر عفن هیاپ ر و     
تکریم آنان استحکام مییابند .سیاست خوب شفاف و روشن باید باشد و رابطهای شفاف با با پ و رتال ااااایینتررر خ دو
داشته باشد .سیاست خوب باید قابل فهم باشد ،شفافیت سیاست به آن کمک میکند و باید از جمالت طوالنی تا حد
ممکن خودداری کرد .سیاست خوب برای تغییر و بهبود باز است ،در زما دش هتشون بسانم ناکم و ن ه ناکما و       
دسترسی به آنها برای اصالح و تغییر است .سیاست خوب به موقع است ،به چالشهای پیش آمده و تغییرات پاسخ
میدهد ،باعث اتالف وقت و افزایش هزینه نمیشود .سیاست خوب توانایی ت بط یق را دارد ،چالشها را پیشبینی و با
ییابند (بیات ریزی.) 44 :0931 ،
تغییرات محیط عملیاتی ت بط یق م 
تان مجا ،ندوب یتکراشم زا د ا ،یروحم ع      
سیاستگذاری کارآمد دارای  ۸مؤلفه اصلی است .ای فلؤم ن هه هههها رابع  تت تت
پاسخگویی ،شفافیت ،مسئولیتپذیری ،کارایی و اثربخشی ،جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتًاًا حاکمیت
قانون .سیاستگذاری کارآمد تضمین کننده کمینه شدن فساد ،احترام به نظر اقلیتها و اقشا آ ر سس سسسیبپ یذ ررر در انجام
تصمیمگیری است .همچنین سیاستگذاری کارآمد در بق ال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسئول است که در زیر به
یپردازیم.
بررسی تک تک اجزای آن م 

تگذاری کارآمد
نمودار شماره  -2مراحل سیاس 

 - ۱مشارکت

1

منبع( :بیات ریزی) 44 :0931 ،

یتواند بهصورت مس  ای و میقت از   
یرود .مشارکت مردم م 
مشارکت سنگ بنای اصلی سیاستگذاری کارآمد به شمار م 
طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آنها یا  .دشاب ناشبختنم ناگدنیامن  ا دیاب هتبل رک تقد د هک 

داجیا           
1

. participation

یهای مواد مخدر982 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

تها هکلب تسین     
دموکراسی الزامًاًا به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آس سسیبپ یذ ررر در اتخا سایس ذ تت تت
یگردد
فشده محقق م 
یشده باشد و از طریق ابزارهای تعری 
مشارکت باید سازمانده 
 -۲حاکمیت قانون

1

سیاستگذاری کارآمد نیازمند چارچوبهای قانونی بیطرفانه ایست که غی صوصخ .دنوش ارجا هناضرغم ر ًاًا

ب  ا دی      

یطرفانه قانون تنها باوجود سیس و لقتسم ییاضق مت
حقوق بشر و در رأس آن حقوق اقلیتها حفظ گردد .اجرای ب 
نیروی پلیس سالم انجامپذیر است (همان.) 44 :0931 ،
 - ۳شفافیت

2

شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات است .همچن رتسد یانعم هب نی س دازآ ی     
مردم به اطالعاتی است که میتواند بر زندگی آنها تأثیرگذار باشد .در این راستا باید اطالعات کافی تهیه گردد و به
صورت قابل فهم در اختیار عموم قرار داده شود.
تپذیری
 -۴مسئولی 

3

در سیاستگذاری کارآمد سازمانها و نهادها باید در خدمت ذینفعان باشند و در بق ال وظایف محوله مس .دنشاب لوئ   
هر مشکل یا بحران در سطح جامعه میبایست توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و ه چی

جو یلضعم ود    

نداشته باشد که کسی خود را در بق ال آن مسئول نداند .فرافکنی و توهم توطئه از جمله مواردی هس  هک دنت ه هراوم    
برای فرار از مسئولیتپذیری به کار گرفتهشدهاند.
 -۵اجماع محوری

4

در سطح جامعه کنشگران زیادی با نقطه نظرات مختلف حضور دارن .د سیاستتتگ مآراک یراذ دد ددد م ممیبایستتت منا عف
متفاوت گروههای گوناگون را با دستیابی به یک اجماع گسترده فراهم نماید .تصمیمگیری مبتنی ب یدنیارف عامجا ر    
است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطالعات تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است .اجماع مح رو ییی
نیازمند درک درستی از دورنمای بلندمدت توسعه انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهداف در این نوع از توسعه است.
 -۶تساوی حقوق و جامعیت

5

رفاه و سالمت در یک جامعه زمانی به وجود میآید که تمام اعضای آن احساس کنن نآ تالوحت نایرج رد د

رارق     

دارند و به نوعی خود را عضو تأثیرگذار پندارند .این موضوع جز با ایجاد فرصت برای اقشار آسیبپذیر جهت بهبود
وضعیت رفاه و آسایش خود میسر نمیشود.
 -۷پاسخگویی

6

پاسخگویی یک نیاز کلیدی برای سیاستگذاری کارآمد ب مش ه ا  ر مم م ممممیرود .ن شخب هکلب ،یتلود یاهداهن اهنت ه

    

خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم ،خاصه ذینفعان خود ،پاسخگو باش هکنیا .دن   
1

. Rule of Law
. Transparency
3
. Responsiveness
4
. Consensus oriented
5
. Inclusiveness
6
. Accountability
2
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پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است بر حسب نوع تصمیمات و فعالیتهای سازمانها رفا و  ا ریغتم د    
است .در حالت کلی هر سازمانی در بق ال کسانی که به وسیله کارهای انجام شده توس  ریثأت نامزاس ط ممم م مممممیپذیرنددد،
یشود.
پاسخگوست .نکته مهم اینجاست که پاسخگویی تنها از طریق اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی م 
 - ۸کارآیی و اثر بخشی

1

سیاستگذاری کارآمد به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهت ار هدافتسا نیر   
از منابع بنمایند .مفهوم کارآیی در زمینه حکمرانی خوب در ب فتسا هدنریگ ر ا یبط عبانم زا حیحص هد ع تهج رد ی   

    

توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنای فنی کارآیی نیست.
ت
در حال حاضر و بر اساس برآوردهای جهانی ،دو پدیدهی تروریسم و تولید مواد مخدر ،خطری جدی ب ار ییی امنیت ت
یشوند .در همسایگی ایران ،افغانستان به عنوان منبع اصلی تولی وم د اد   
ملی و ثبات منطقهای و بین المللی محسوب م 
مخدر است .از سال  2001که آمریکاییها به افغانستان حمله کردند تا با مواد مخدر و تروریزم مبارزه کنند تا زورما    
 16سال گذشته است.
تهاا و ت رب نآ ریثأ   
ی تروریست ت
موضوع نگران کننده در این زمینه تبدیل شدن قاچاق مواد مخدر به منبع درآمد ب ار ی ی
امنیت کشورهای منطقه است.
یگوید ... « ::اوضاععع افغانس ات ننن و
«آندری کازانتس ُیُیف» ،یکی از کارشناسان مسائل بین الملل در روسیه در این باره می ی
تأثیرات آن بر مسئلهی امنیت در کشورهای آسیای مرکزی -سایهی سنگین خودش را دارد .بهههطوررر کلی ،،هرگونههه
ادامه و تقویت تهدیدهای سنتی در آسیای مرکزی ،خطری برای امنیت روسیه نیز تلقی میشود».
مطابق گزارشهای منتشره تولید مواد مخدر در افغانستان در سال  6 01 2به پنج هزار و ُ 600تُتن رسید؛ مطاابق هم نی
یکند (متقی.) 68 :5931 ،
گزارشها حدود  35درصد این مواد از ایران عبور م 
ایران در کنار افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی ،باالترین نرخهای مصرف تریاک در جهان را ب دوخ ه   
اختصاص دادهاند .بیشترین میزان هروئین کشفشده در جهان نیز متعلق به ایران با  ۲۷ت نازیم نیا .تسا هدوب ن      
هروئین ،یکسوم کل هروئین کشف شده در جهان است .بعد از ایران نیز کشور ترکی یفشک اب ه ا فصن زا رتمک ت     
ایران قرار دارد .ایران ،همزمان رتبه نخست کشفیات تریاک جهان را با  ۴۰۱ت د صاصتخا دوخ هب ن ا

 هد ا تس  ...........در

گزارش مذکور ،همچنین به افزایش قاچاق هروئین در مقادیر گسترده از طریق ایران و پاکس .تسا هدرک هراشا نات     
گفته شده است بهرغم آنکه شیوع تریاک در پاکستان تقریبًاًا به اندازه کشورهای غرب اروپاست ،این میزان در ایران به
میزان چهار یا پنج برابر این کشورهاس چمه .ت ن  هدش مالعا نی ا تس ا ههد رد ناری        

گت نیر
 ۷۰م رزب زا یدالی گگ گگ

تولیدکنندگان تریاک جهان بود اما با پیروزی انقالب اسالمی ،این تولید متو دراو یجراخ یاهزرم زا کایرت و فق     
کشور شد .این مسئله نشان میدهد حذف سمت عرضه از داخل کشور بدون توجه به تقاضای مواد مخ بجوم ،رد   
کاهش مصرف نشده و صرفًاًا مبداء عرضه را به خارج از مرزها به ش وناقریغ لک ن  رب .تسا هدرک لقتنم ی ا ساس

     
1

. Efficiency and Effectivenes

یهای مواد مخدر291 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

یافتههای گزارش مذکور ،با توقف تولید مواد مخدر در ایران ،مرکز آن ابتدا به پاکستان و سپس ب تسناغفا ه ا لقتنم ن    
شد (همان.) 68 :5931 ،
در ابتدای قرن بیستم (سال  ) ۱۹۰۷ایران بعد از چین و هند سومین تولیدکننده بزرگ تریاک جهان بود .تولید ایران در
آن زمان حدود  ۶۰۰تن برآورد شده است که  ۱/۵درصد کل تولید جهان بود ۷۵ .درصد از این تولید ،صادر و ما یقب
در داخل مصرف میشد؛ اما به لحاظ کیفیت ،تریاک تولیدشده در ایران از چین بهتر بود و بعد از تریاک هند ،دوم نی
تریاک مرغوب جهان به شمار میرفت .سرانه مصرف تریاک ایران در ابتدای قرن بیستم ۰/۵ ،کیلوگرم به ازای هر نفر
ی ن و داژ
از مصرفکنندگان بود و  ۳۰۰هزار نفر در کشور معتاد بودند که معادل  ۲/۹درصد جمعیت ایران بود (عبادی ی
دیگران.) 467 : 1389 ،
با تداوم سیاستهای مبارزه با مواد مخدر ،آمار کشفیات در سالهای بعد از انق ومه بال ا  هتشاد شیازفا هر ا ؛تس      
هرچند برخی معتقدند این مسئله به دلیل افزایش مصرف مواد مخدر بوده است .کشفیات م زا ردخم داو   

 ۱۱ت د ن ررر

یده لاس رد د   
سال  ، ۵۸به بیش از  ۴۹۴تن در سال  ۹۰رسیده است .آمارهای ستاد مبارزه با وم  ا اشن ردخم د ن م  ییییی ییییی
گذشته  ۴۹۴تن مواد مخدر و روانگردان کشف شده است که تریاک با  ۳۸۱ت اب شیشح و ن      ۶۴ت داوم هدمع ن    
مخدر کشفشده را تشکیل میدهند و کمترین میزان هم مربوط به متاآمفتامینها (شیشه) ب زیم ه ا نت راهچ ن هدوب      
است .بهرغم این سهم کم ،رشد کشفیات مربوط به این ماده به سرعت افزایش یافته است و از حدود ه مرگولیک راز   
در سال  ، ۱۳۸۸به  ۴۴۰۰کیلوگرم در سال  ۱۳۹۰رسیده است .در سهماهه نخست امسا زین ،ل   

 ۱۰۸ت وم ن ا ردخم د    

کشف شده است که  ۷۹درصد آن تریاک بوده است .با وجود اینکه آمار کش هدرواتسد زا یکی ناونع هب تایف ای      
نیروی انتظامی عنوان میشود ،پژوهش رئیسدانا بر اساس آمارهای منتشرشده تا سال

 ۲۰۰۱با ونع  ان    «با وم راز اد   

یکند دلیل عمده نوسان در کمیت کشفیات به دلیل بازدهی و عملکرد ارگانهای مبا هزر
مخدر در ایران» نتیجهگیری م 
با مواد مخدر نیست ،بلکه به تغییر سطح تولید و ترانزیت مواد از طریق ایران مربوط است (همان.) 467 : 1389 ،
هماکنون ،بیش از  ۴۴درصد زندانیان کشور ،در ارتباط با مواد مخدر در حال سپری کردن دوران حبس خود هس .دنت
در سال گذشته ۲۷۳ ،هزار نفر به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدهاند که ای زیم ن ا دشر ن    

 ۱۳درصدددی

یدهد .در سه ماهه نخست امسال نیز بیش از  ۷۰هزار نفر در این راب ریگتسد هط   
نسبت به سال پیش از آن را نشان م 
شدند که رشد پنجدرصدی نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۰دارد .تعداد ورودی زندانیان م لاس نیا رد ردخم داو     
بیش از  ۱۶۸هزار نفر بوده است که کاهشی چهاردرصدی نسبت ب لبق لاس ه از نآ راد د اب ؛ نیا یدوجوم لاح        
زندانیان در این سال نسبت به سال  ۱۵ ، ۱۳۸۹درصد رشد نشان میدهد .بر اساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر،
دلیل این امر لغو مرخصی و رأی باز و نیز اعمال مجازاتهای سنگین برای عوامل اصلی عرضه مواد مخدر در کشور
بوده است .در سال گذشته ،بیش از  ۷۲۱هزار نفر در مراکز درمان و کاهش آسیب کشور پذیرش ش یدشر هک دند    
سهدرصدی نسبت به سال بق ل از آن را نشان میدهد .بر این اساس ،بیش از  ۵۰درصد معتادان کشور تحت ج و بذ
حفظ پوشش درمان و کاهش آسیب قرار گرفتند (عبادی نژاد و دیگران.) 467 : 1389 ،
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نقشه شماره  -3موقعیت ژئوپلیتیک ایران و مسیرهای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان منبع)https://fas.org/irp( :

نقشه شماره  -4جایگاه ژئوپلیتیک ایران در مسیرهای بین المللی جابجا یی مواد مخدر منبع)https://www.linkedin.com( :

یهای مواد مخدر293 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

نتیجهگیری و دستاورد علمی -پژوهشی
طی  ۱۰۰سال اخیر ،تالشهای قانونی متعددی برای کاهش استعمال مواد مخدر صورت گرفته اس نایم نیا رد .ت ،،،، ،،،
بازدارندههای قانونی متعددی از ممنوعیت مواد مخدر و مجازاتها  ات یدقن ی ا دع ا  م د ظن ر ر یخرب .دش هتفرگ         
معتقدند مجازاتهای قانونی بدون در نظر گرفتن سیاستهای اجتماعی و اقتصا ،اضاقت شهاک تهج بسانم ید      
چندان راهگشا نخواهد بود .نخستین تالشهای قانونی دوران معاصر ،به زمان مشروطه بازمیگردد .عالوه بر تصویب
نالملل هب ی   
لها یب ی نن نن
قوانین داخلی ،از دوران حکومت پهلوی اول تاکنون ،چندین بار الحا کتورپ و عماجم هب ق لللل لللل
یهای صورت گرفته در زمینه مصرف مواد مخدر در ای ،نار
تصویب رسیده است و گفته میشود برخی از تصمیمگیر 
به ویژه در دهههای نخست مبارزه با مواد مخدر ،تحت تأثیر این الحاقیات بوده است.
نخستین قانون رسمی با هدف محدودیت مصرف مواد مخدر ،در سال  ۱۲۸۹تصویب شد .بر اسا هک نوناق نیا س

   

«قانون تحدید تریاک» نام داشت ،اعالم شد «از هر مثقال تریاک مالیده  ۳۰۰دینار مالیات دریافت میشود ».این می ناز
از سال سوم تا هفتم افزایش مییافت و بعد از آن نیز از ابتدای سال هش رجا مت ا ،نوناق ی     «اس تیلک هریش لامعت ًاًا و 
استعمال تریاک غیر از آنچه برایدوا الزم است ممنوع خواهد بود».

پس از تصویب قانون منع ورود مواد مخدر در سال  ، ۱۳۰۱در تیرماه سال  ، ۱۳۰۷تریاک به انحصا و دمآرد تلود ر
بر اساس «قانون انحصار دولتی تریاک» اعالم شد «کلیه معامالت و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل و نق و ل
ف داخلی و خارجی منحصر به دولت است ».دولت نی درک ادیپ هفیظو ز     
صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصر 
طی  ۱۰سال ،مصرف داخلی تریاک را ساالنه  ۱۰درصد کاهش دهد تا در پایان سال دهم« ،اس ریغ رد کایرت لامعت    
موارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی ب بیبط هخسن بجوم ه رد و

  

داروخانهها به عمل آید ».مدتی بعد و در مرداد همان سال« ،قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» به تصویب رس دی
تهای نقدی در نظر گرفته شد .یک سال بعد نیز «قانون ط زر
و برای قاچاق و نگهداری خارج از قانون تریاک ،مجازا 
جلوگیری از قاچاق تریاک» در ادامه آن تصویب شد .در سال  ۱۳۱۱قانون انحصار دولتی اصالح شد و یک سال بعد
در سال  ، ۱۳۱۲با تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» کلیه قوانین مربوط به مجا چاق نیبکترم تاز ا کایرت ق     
تها ،میزان کش خشخ ت ا  شیازفا ش ی لود تیاهن رد و تفا ت      
نسخ شد .در این سالها به تدریج و با تغییر سیاس 
کشت خشخاش را در چند شهر ممنوع اعالم کرد.
بعد از افزایش تولید تریاک ،بنا بر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «درآمدی بر قانون مبا داوم اب هزر    
نالملل هب ار کایرت ی    
مخدر و اعتیاد» ،دولت «رسمًاًا در سال  ۱۳۲۴الیحه الحاق بدون قید و شرط ایران به قرارداد بی 
مجلس برده و با تصویب آن ،تصویبنامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان را به امضا رسانید.
این قانون با روی کار آمدن دولت عبدالحسین هژیر در سال  ۱۳۲۶ملغی و کشت خش وناق شاخ ن و ی

 زاجم ا مالع     

گردید.
قانون مورد توجه این دوران ،در سال  ۱۳۳۱تصویب شد .بر اساس «قانون من و هیهت ع

یرخ ددد دددد و ف فرصم و شور   

نوشابههای الکلی و تریاک و مش آ تاقت ننن» ،دول دش فظوم ت     «ورود و تهی و دیرخ و ه

 شورف و هیلک فرصم       

نوشابههای الکلی وهمچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال

 ۱۳۳۳به
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بعد در سراسر کشور ممنوع سازد ».مصارف طبی و صنعتی از این قانون مستثنی شدند .بهرغم آنکه تصویب شده بود
کشت خشخاش از سال  ۱۳۳۳ممنوع شود ،قانون دیگ لاس رد یر   

 ۱۳۳۴با مان     «قا اخشخ تشک عنم نون ش و    
   

استعمال تریاک» تصویب شد تا به تدریج مزارع خشخاش تغییر کاربری پیدا کنند و معتادان نی هب دوخ یفرعم اب ز

مراکز تحت نظر وزارت بهداری ،تحت معالجه قرار گیرند .آییننامه اجرایی این قانون که م ،دش بیوصت دعب یتد     
شامل مجازاتهای بیشتری نسبت به قوانین بق لی بود و برای متخلفان ،حبس نیز در نظ لاس رد .دوب هدش هتفرگ ر
 ، ۱۳۳۸این قانون اصالح شد و تعاریف مربوط به مواد مخ نیئوره ،نیفرم هلمج زا رد      و دیگ و تاقتشم ر

    
داوم    

شیمیایی نیز به صراحت به آن افزوده شد .همچنین مجازاتهای مربوط ب شیب زین نوناق زا نافلختم ه هتشذگ زا       
تشدید شد .عدم توفیق این قوانین موجب شد بعد از  ۱۳سال ،در سال  ۱۳۴۷تغییری در رویک وق در ا ین ن دوجو هب      
آمده و «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» تصویب شود و البت تسد رد هلئسم نیا راصحنا ه     
دولت باقی بماند .مصرف م ج زین ردخم داو ز دعب .دش عونمم یملع و یبط دراوم رد

یجیردت بیوصت زا     

       

آییننامههای اجرایی قانون سال  ، ۱۳۴۷در سال « ۱۳۴۹قانون اجازه معامالت تریاک و کمک ب داتعم نامرد ه ا ننن نننن» به
تصویب رسید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،در ابتدا قوانینی برای رسیدگی به وضعیت معتادان مجاز تصویب شد .از آن جمله در
اواخر سال  ، ۱۳۵۸مجوز واردات تریاک از هندوستان برای مصرف بیماران معتاد توسط شورای انق .دش رداص بال    
همچنین وزارت کشاورزی نیز اجازه پیدا کرد «تریاک مکشوفه توسط کمیتههای انقالب و سپاه پاسداران را ب قبط ر   
ننامه اصالحی ما هد  ۱قا نازرواشک زا روکذم نون    
ضوابط سازمان معامالت تریاک و به قیمتی که بر طبق ماده  ۲آیی 
یشود ،خریداری و در وجه کمیته مرکزی امام پرداخت نماید.
خریداری م 
در خرداد سال « ، ۱۳۵۹الیحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین ج وم مئار ا دقا و ردخم د اما ت ت ا هب ینامرد و ینیم    

   

منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در  ۲۵ماده به تصویب رسید .برای نخستین بار ،مجازاتهای بیش هلمج زا رت   
اعدام در نظر گرفته شد و کلیه قوانین بق لی نیز به جز تصویبنامه سال  ۱۳ ۳۸مربوط به فهرست م یغلم ،ردخم داو    
شد .از جمله در ماده  ۲این قانون اعالم شد «هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید عالوه بر امحای کشت ،ب یار
بار اول مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا  ۱۵سال و درصورت تک زاجم هب رار ا  ت ا دع ا وکحم م م دهاوخ        
شد ».متعا بق ًاًا در سال  ۱۳۶۰نیز سازمان معامالت تریاک منحل شد.
در سال  ، ۶۷قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظا  هک دیسر م ا ق نی ان ب هارمه نو ا        
اصالحات صورت گرفته بر آن تا امروز در حال اجراست .بر اساس این قانون ،ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد
که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است .اعالم شد معتادان موظفاند ظرف شش ماه از تصویب قانون در سال ، ۶۷
اقدام به ترک اعتیاد کنند .در سال  ، ۱۳۷۶اصالحیه این قانون به تصویب رسید و حدود یک دهه بع سایس ،د تت تتتهای
نظام در مبارزه با مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد .در سال  ۱۳۸۹اصالحیه دیگری به تصویب مجمع
تشخیص مصلحت نظام و تائید رهبر معظم انقالب اسالمی رسید .از جمله اصالحات صورت گرفته در این مص ،هبو
افزوده شدن عبارت «روانگردانهای صنعتی غیر دارویی» به «مواد مخدر» با توجه ب زفا ه ا خم داوم فرصم شی در      
صنعتی بود.
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یدیدند براي نا لرتنك اي بالقنا يدوب     
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،استعمارگران كه دست خود را كوتاه م 
آن ،اشاعه بيشتر مواد مخدر را به عنوان يكي از حربهها گ راك هب  ر  ؛دنتف ا ام گآ ا يمالسا بالقنا ريبك ربهر يه    

      

رحمتاهلل عليه باعث شد كه ايشان در سخنان تاريخي خود اين مسائل را با نك وگز ن  .د ا ف ناشي ررر ررررمودن :د «ش نيا ام   
مسئله را اتفا يق ندانيد كه من باب اتفاق كي

دستهای هروئين فروش شدهاند و دستهای ديگر هم مبتال شدههان نيا ،د   

هم توطئهای است كه قدرتهای بزرگ به وسيله آن به ما ضربه میزنند» .همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود
فرمودند« :اين كي

باب است كه چون به حيثيت اسالمي برمیگردد ،جلوگيري از آن بر همه واجب است ».ايشان بههه

درستي عنوان كردند كه ديگر ايران ،فقط به عنوان كي

كشور جهان سوم مورد حمله قرار نمیگیرد بلكه اس امعت ررر باا

یپروراند .لذا با درك صحيح از اين معضل ،مسئوالن دولتي
شيوع مواد مخدر قصد خدشهدار كردن اسالم را در سر م 
اقدامات اوليه و مطالعات نخست را در سطح كشور آغاز نمودند .ش خيرات رد بالقنا يارو      1 359.3. 1با بيوصت    
تشديد مجازات مرت يبك ن جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درماني كه تا آن زمان ،اين قانون در نوع خود جد دي
بود ،فصلي نو در مبارزه گشود .طبق اين قانون سهميه ترياك معتادان لغو و دورهای به م تد

 6ما كرت ناونع هب ه     

اعتياد مقرر گرديد و همچنين براي كساني كه مكا صم ،دننك رياد ردخم داوم لامعتسا ن اد  و لاوما هر م تازاج

       

نهای كشاورزي كه پيش از انقالب تحت كشت خشخاش قرار داشت پس از ابالغ ا ني
مشخصي وضع شد .كليه زمی 
مصوبه تاكنون كشت نشده و اگر به صورت خودرو هم در نقاط مختلف كشور يافت میشد ،سررریعًاًا توس يورين ط   
یشد .با تمام تدابير اتخاذ شده ،است بك ار در مواجهه ش  اب ديد ا  يمالسا يروهمج تامادق ا ب ناري ا        
انتظامي امحاء م 
سرمایهگذاری بيشتر به سازماندهي و تسليح گروههای قاچاق دست زد .ثمره اين حر چاق روهظ ،تك ا رايسب نايچق     
مجهز و کاروانهای كام ًالًال مسلح بود كه بعضي اوقات داراي چنان تسليحات پیشرفتهای میباشند آ يريگرد هك نن نننها
با نيروي انتظامي به كي

یشود .پس از پذيرش طق عنامه
جنگ تمام عيار مبدل م 

 859و پايا يليمحت گنج نتفاي ن     

عراق عليه ايران ،مقامهای جمهوري اسالمي توجه بيشتري را به امر مبارزه با قاچا وم ق ا فوطعم دايتعا و ردخم د

   

كردند .با توجه به كمبودها يي كه در قانون گذشته احساس میشد مجمع تشخيص مصلحت نظام اس خيرات رد يمال   
سوم آبان ماه  7136قانون مبارزه با مواد مخدر را با كارآ يي باالتر به تصويب رساند كه بر اساس آن ستادي به رياست
یترین مقام قوه مجريه تش يك ل و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرًاًا بر عهده آن گذارده شد  ...با ليكشت    
باالترين و عال 
اين ستاد كه نقطه ع يفط در مبارزات جمهوري اسالمي ايران با قاچاق مواد مخدر و اعتياد محسوب میگردیددد ،كل هي
خطمشیها و سیاستها در زمينه پيشگيري ،مبارزه و بازتواني معتادان اتخاذ و براي سازمانهاای مس  و لوئ ذذیربططط
ابالغ میشد .با شروع كار ستاد مبارزه با مواد مخدر و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها ،در اجراي ا ني
قانون از طرفي وحدت رويه قضا يي در محاكم و از طرف ديگر هماهنگي مطلوبي بين قوه مجريه و قضائيه به وج دو
آمد.
یگویددد« :تهدی تاد
ریچارد اولمان در تعریفی که از تهدید ارائه نموده تهدیدات امنیت ملی را م رق رظند ار اد  د و ه مم م مممم 
امنیت ملی اقدام یا سلسله رویدادهایی که به شکل مؤثر و در دوره نسبتًاًا کوتاهی خطر افت کیفی یارب ار یگدنز ت    
یهایی که حکومت ی و اب روشک ک ا یاهدح     
طمش 
ساکنان یک کشور پیش آورد و نیز با خطر جدی کاهش طیف خ 
غیر حکومتی خصوصی موجود در یک کشور (اشخاص ،گروهها و شرکتها) میتوانند میان آنها دست ب باختنا ه   
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ی انتخا  کی یب ک د روش ر   
زنند ،همراه باشد ».در این تعریف ،کاهش طیف خطمشیها را میتوان کا گ شه زززینههههای ی
تصمیمگیریهای استراتژیک به منظور پیشبرد منافع معنا نمود .حال میخواهیم ببینیم آیا هر تهدی یدهت ،یتینما د دی    
علیه امنیت ملی محسوب میگردد؟ در پاسخ باید گفت ،تهدیدات امنیت ملی ،تهدیداتی هس دنت ک فادها هجوتم ه    
مرجع ملی باشند و اهداف مرجع ملی اغلب مرتبط با زوح  هه ههههاای عم زوح رد رتمک و تسا یتلود و یمو ههههه هههههههاای
شهاای مختل ،یداصتقا ،یسایس ،یماظن ؛ف     
خصوصی قرار دارد .از سوی دیگر به نظر میرسددد ،موجودی خب ت شش شش
   

اجتماعی و زیستمحیطی یک کشور همگی در مجموعه اهداف مرجع امنیت ملی انب ؛دنشاب هتشاد رارق برا ره نی

تهدیدی که موجودیت این بخشها را به خطر اندازد ،امنیتی و علیه امنیت ملی خواهد بود .حتی گاهی ب یخرب یار   
ی مثا تیدوجوم ل   
یگیردد .ب ار ی ی
کشورها ،موجودیت برخی سیستمها نیز در چارچوب تهدیدات امنیت ملی م رارق یی یی
اقتصاد بازار برای آمریکا ،هدف مرجع امنیت ملی است .باوجودآنکه بازار سرشار از تهدیدات عم ما ،تسا یمو ا از   
آنجا که یکی از پایههای ایدئولوژی دولت در ایاالتمتحده اقتصاد بازار است ،ب کی نآ تیدوجوم نداتفا رطخ ه

   

تهدید امنیت ملی محسوب میشود .در اینجا و با بازگشت به بحث اصلی خود الزم است بررس هلوقم هک میامن ی     
  

یرود؛ حج رد کایرت تشادرب و دیلوت هوبنا م   
مواد مخدر تا چه حد تهدیدی علیه امنیت ملی ای م رامش هب نار یییی یییی

افغانستان ،موجب بروز مشکالت امنیتی و اجتماعی برای کشور ما میشود .بررسیها آماری نشان داده که  25درصددد
آمار سایر جرائم (سرقتها ،درگیریها ،موارد خالف اخالق ،جرائم مالی و منکراتی و  ) ...به نوعی م لئاسم اب طبتر    
ناشی از مواد مخدر است .لذا اگر به طور جدی به معضل مواد مخدر توجه نکنیم و با توان بیشتری کا یب ،مینکن ر    
توجهی به مسئله مواد مخدر باعث به وجود آمدن بحران امنیتی و خطرناک در کشور میشود و ظرفیت آن را دارد که
به عنوان تهدیدی علیه کل امنیت ما محسوب شود .بیتردید این دهه ،دهه جدی ت کی هب بیسآ نیا ندش لیدب       
بحران فراگیر سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اداری و در نهایت تهدیدی علیه امنیت ملی خواهد بود.
تهدید این مواد از تهدید اتمی نیز باالتر است ،زیرا تهدید اتمی تهدیدی بالقوه است ولی تهدید مواد مخ یدیدهت رد   
بالفعل .چرا که در حال حاضر یک چهارم جمعیت جهان درگیر دغدغه مواد مخدرند.
از تبعات سوء امنیتی مقوله مواد مخدر ارتباط تنگاتنگ و منسجم آن با پدیده تروریسم است .مواد مخدر و تروریسم
قالعاده تجارت جهانی مواد مخ تیلاعف رد ی هنیزه رپ      
اگرچه همزاد نیستند اما بسیار طبیعی است با وجود گردش فو 
همانند تروریسم برای تداوم حیات خود محتاج به تجارت سودآور و نسبتًاًا کمهزینهای مانند م شاب ردخم داو ددد دددد .با
توجه به وابستگی تروریسم به منابع مالی حاصل از مواد مخدر ،معض وم ل ا  عون کی ناونع هب دوخ ،ردخم د از        
تروریسم و با عبارت «تروریسم پنهان» مطرح میگردد .این در هم آمیختگی و ارتباط تنگاتنگ بین دو معضل ب گرز
یتوان گفت؛ «مواد مخدر در خدمت تروریسم و تروریسم در خدمت م دخم داو رر ررر»
دنیای امروز به حدی رسیده که م 
است .این به هم پیوستگی تا جایی به پیش رفته که گفته میشود؛ «این استدالل رایج که تروریستها از تجارت مواد
یکنند باید کنار گذاشته شود چرا که تولید مواد مخ مسیرورت هشیر ،دوخ رد     
مخدر برای تأمین مالی خود استفاده م 
است .با توجه به مراتب اهمیت و پیچیدگی معضل بوده که شورای عالی امنیت ملی با توجه ب ک نارگن داعبا ه ن هدن     
معضل مواد مخدر طی جلسه  308خود گسترش اعتیا و قاچاق ،د

دض ضراوع

دض و یتینما

دهب ا زا ار نآ یتش

     

یهای مواد مخدر297 ...
تگذار 
بررسی رابطه سیاس 

نشانههای تهدید امنیت و بروز فاجعه ملی قلمداد نموده و طی دستور العملی که با امضای مقام معظم رهبری رس ،هدی
وظایف عمده دستگاههای مسئول جهت مهار و کنترل این معضل را احصاء و ابالغ نموده است.
یش نیا زا یشخب و دو    
ع شده در اروپا در افغانستان تولید می ی
ع سازمان ملل متحد  % 80موادمخدر توزی 
به گزارشمناب 
لو
ت حمل ل
یشود .با توجه به مخا ارط ت ت
س کشورهای اروپایی منتقل م 
مواد توسط قاچا چق یان مواد مخدر به ترکیه و سپ 
نالمللی ی
ی
س اروپا یب یاهدناب  ،ننن ننن
ی موادمخدر و کوتاهی مسیر ایران دررساندن مواد به ترکیه و سپس س
ی و هوای 
ل دریای 
نق 
ق
ی خ یا زا ار دو نن ننن طریق ق
یکننددد محمولههههای ی
ی ایران همچنان تالش م مم 
موادمخدر برغم مبارزه شدید جمهوری اسالم 
ت کنند.
ترانزی 
گزارش دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ( )UNODCحاکی از آن است که از مجموع موادمخدر
تولید شده در افغانستان؛  ۵۳در صد از طریق ایران 33 ،در صد از مسیر پاکستان و  ۱۵ %از طریق کش یسآ یاهرو ای   
میانه بویژه تاجیکستان به دیگر کشورها قاچاق میشود .بدین ترتیب براساس آمار اعالم شده میتوان گفت که ساالنه
یش دو  ...قاچا چق یاننن
حدود  5هزار تن مواد مخدر به صورت قاچاق از مبادی مرزی ش ریا قر ا م روشک نیا دراو ن ییییی ییییی
ی بههه ظا ره
ی فعالیتتتهای ی
ی پوشش خرب و ی یی یی
س ش کر تتتهای ی
ف و حتی تأسیس س
بینالمللی موادمخدر با شگردهای مختل 
ن امر ضمن خدش ندرک دراو ه   
اقتصادی ،پول خود را به صورت قانونی وارد نظام بانکداریاین کشورها میکنند .ای 
ف شدید سرمایههای
تهای اقتصادی مشروع و تضعی 
به امنیت اقتصادی ایران ،سبب دور شدن نیروی انسانی از فعالی 
ل میرساند .از سوی دیگر قاچاق موادمخدررر
ق به حداق 
ت سرمایه را در این مناط 
ی میشود و امکان انباش 
بومی و محل 
ق را در
ی ازم او دد قاچاق ق
گ بخشی ی
از ایران موجب گسترش مصرف این مواد در داخل کشور نیز میشود .سوداگران مرگ گ
یافت رد د
داخل مرزهای ایران توزیع میکنند .آمارها نشان میدهد که بیش از  ۶۰درصد جرائمی که در ایران اتفاق می ی
ارتباط با مواد مخدر است .عالوه بر این اکنون اصلیترین دلیل ناامنی در جنوب شرق ایران ،گروههاای مس وم حل اد   
مخدر هستند .به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر عالوه بر صرف هزینههای
هنگفت ،ناگزیر بخش زیادی از توان امنیتی خود را نیز در این راه صرف میکند .تاکنون از دل تجارت م ،ردخم داو   
صدها شرور و تروریست پرورش یافتهاند که بارها به امنیت ایران آسیب وارد کردهاند.
در دهههای اخیر بخشی از منابع مالی گروههای تروریستی در منطقه از طریق قاچاق مواد مخدر تأممین ش سا هد تت تتت.
گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی و باقیماندههای آن گروه از اصلیترین تاجران مواد مخدر در جنوب شرق ایران
یشود که در خرید اسلحه و جذب نی کمک رایسب اهنآ هب ور     
هستند .مواد مخدر منبع مالی این گروهها محسوب م 
ی،
ی پیش تفر ههه مخا تارب ی ی
گ مواد مخدر گاه بهوسیله کاروانهای مجهز بههه دس اگت هههای ی
ی عمده و بزر 
میکند .محمولهها 
ی به همراه نفراتآموزشدیده و آش ب ان هه ههه
ی دید در شب ،انواع سالحها و بعضًاًا موشکهای سبک ضد هوای 
دوربینها 
یشوند.
منطقه وارد ایران م 
از اینرو مقابله با آنان هزینههای هنگفتی را به کشور تحمیل کرده است .مرز  295 1کیل رتمو ییی ای ار ننن با تسکاپ  ا نن ننن و
ق موادمخ یعضو .دنرادرارق رد تتت تتت
ت
ی قاچاق ق
ض تهدید و نفوذ باندها 
ی جنوب ایران در معر 
ی آب 
افغانستان و نیز مرزها 
یکن ،د
ی برای قاچا چق یان ف هار ممم می ی
ی کشورهای همسایه ،سهولت بیشتر 
ط مرزی و ضعف دولتهای مرکز 
ی نقا 
طبیع 
ی زیا رب ید ا یی ییی کنترللل و
ی اسالمی ایران برای مقابله با ورود مواد مخدر ناچار است هزینههای ی
به همین دلیل جمهور 
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انسداد مرزها صرف کند .احداث صدها کیلومتر خاکریز ،انسداد دهها تنگههه و گ اگرذ هه با وتب  نن ننن آرمههه ،ح اهدص رف   
ی از جمل دقا ه اما رد ناریا ت
ک دیدهبانی ی
کیلومتر کانال ،احداث بیش از هزار پاسگاه مرزی و ایجاد صدها برج 

نیا     

زمینه بوده است.
ص دادهاند .در نتیجه این ا ،تامادق
ن امر مهم اختصا 
این درحالی است کهسایر کشورها هزینههای بسیار کمتری به ای 
در سال  2014نیروهای انتظامی ایران موفق شدند با اجرای حدود  2200عملیات مبتنی بر اطالعات در مجموع ،بیش
از  506تن انواع موادمخدر از جمله حدود  17 /5تن هروئین و  12 /5تن مرفین کشف ،بییش از  2ه و راز
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قاچاق متالشی و بیش از  313کارگاه تولید شیشه را منهدم کنند .به برآورد گزارش سال  2015دفتر مقابله باا جرممم و
ی سا نال ههه در
ی غربی ی
ی اروپای ی
مواد مخدر سازمان ملل متحد ،ارزش هروئین و تریاک قاچاق از افغانستان بههه کش اهرو ی ی
ن م او دد استتت .مس الوئ ننن ایرانی ی
ی
ی این ن
حدود  28میلیارد دالر است .ایران یکی از مقصدهای اصلی و راه ترانزیت ب ار ی ی
یکنند.
ساالنه در حدود  30درصد از  55 1تن هروئین و تریاک وارد شده به کشور را ضبط م 
ی تع اد دد
ت .آماررر رسمی ی
فراوانی مواد مخدر باعث ایجاد مشکل وحشتناک و گسترده اعتیاد در سراسر ایران شدهه است ت
ن نیززز بس ای ررر با تال ررر
ی از این ن
معتادان در ایران را بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر برآورد میکند و آمار غیر رسمی ی
است .به گفته پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با م او دد مخ رد  9 ،،درصددد معتا اد ننن زن هس نت ددد و در میاننن مصرف ف
ف
کنندگان مواد مخدر افراد با تحصیالت باال کم نیستند .با افزایش جنایتهای مربوط به م او دد مخدررر و تع اد دد فزایندهه
زندانیان ،معضل مواد مخدر و اعتیاد ،به بار سنگینی بر شانههای نظام عدالت کیفری ایران تبدیل شده است .ای ار ننن بههه
علت اعمال مجازات اعدام در نبرد (ناموفق) برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر ،مورد اعتراض و انتقادد ارق ررر دارد.
بر پایه یک برآورد تازه 65 ،مورد از هزار مورد اعدامهای سال گذشته ،در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدررر ب دو هه
ی از جملههه ایدززز /اچ آی وی نیززز در حاللل
ی ع نوف ی ی
است .مرگ بر اثر پیش مصرفی مواد مخدر یا ابتال به بیماریییهای ی
افزایش است.
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