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 پيش گفتار
 

قاچاق بين المللي ه پيش رو داريد تلخيص پايان نامه آنچ    
درجه جهت دريافت حقوق بين الملل موادمخدر است كه در رشته 

 . تدوين گرديده است79كارشناسي ارشد در سال 
در پايان نامه موصوف با بازنگري توسط ستاد مبارزه با موادمخدر     

, حقوقي, سياسي,  صفحه به چاپ رسيده و به وضعيت تاريخي357
 ترانزيت و قاچاق ،توزيع و ابعاد ملي و جهاني پديده موادمخدر, توليد 

 .بين المللي آن پرداخته شده است
  در مجموعه حاضر موارد فوق و تحوالت حقوقي و اقدامات    

ء مصرف موادمخدر و وتالش هاي جهاني عليه قاچاق و س, بين المللي
مي ايران در مبارزه با  روي جمهوري اسالامهمترين چالش هاي فر

راه كارهاي پيشگيرانه بين المللي به اختصار و موادمخدر ترانزيت 
تا چه افتد و ,  صفحه تقديم مي گردد51مورد بحث قرار گرفته و در 

 . آقاي علي مرتضوي بسيار سپاسگزارم، از نويسنده اثر.چه در نظر آيد
 
 

 محمد علي زكريايي
  و فن آوريآموزش, مدير كل مركز تحقيقات 
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  لها مس طرح
 

  و خانمان  شوم ، پديده  اجتماعي  بالي  يك  عنوان موادمخدر به
   از پيدايش ي بشر  جامعه . است  شده  مطرح  جهاني  بزرگ سوز و بليه

 از آنها   بعضيكه   بوده  مواجه  مختلفي هاي  با بالها و بحران تاكنون
   نقشه  و برخي  تهديد قرار داده رضها را در مع  انسان  و بقاي موجوديت
 .  است نموده   تغيير و تحول  را دستخوش  جهان  و سياسي جغرافيايي

   تاريخي  كشورها پيشينه  در همه  ترياك  موادمخدر و استعمال لهامس
   امنيت ، تهديدكننده  جهاني  بليه  عنوان  را به  پديده  اين  آنچه دارد وليكن

   و اخالقي ، جسمي  فكري ثيرگذار بر سالمتا ت  و  عامل ليالمل  و بين ملي
   سياه  تجارت  اين  گسترش ، آن المللي  بين ، قاچاق  كرده ها تبديل انسان

   انواع المللي  بين تجارت.  است  در جهانآن  مرگبار و سوء مصرف
   جهاني ه معامل پرسودترين،   و مهمات  سالح  از تجارت موادمخدر پس

 موادمخدر را   قاچاق  جايگاه، ذا در فرآيند اقتصاد جهانيل . 1ستا
   آن  مصرف  تقاضاي  به  تجارت  اين  و تداوم  گرفت  ناديده توان نمي

 بازار ، يابد  موادمخدر افزايش  سوء مصرف  تقاضاي هرچه.  دارد بستگي
 .  خواهد يافت  مرگبار نيز رونق  تجارت  اين سياه

   جامعه هاي ، تالش المللي  بين هاي  كنوانسيون وجود رغم علي
 موادمخدر  المللي  بين  قاچاق،المللي  بين هاي  و سازمان جهاني

   با اين  كشورها در مقابله  ملي  و اقدامات  يافته  روزافزون گسترش
   در اين نگارنده.  است  نبوده  بخش  نتيجه  آن  با ترانزيت  و مبارزه پديده

   اجتماعي و ، اقتصادي ، سياسي  ابعاد تاريخي  با تحليل  نموده  تالش اثر
   و قاچاق  ترانزيتبه لحاظ   پديده  اين  وضعيت  ترسيم،موادمخدر

 ها و   دولت المللي  و بين  ملي ، اقدامات  در جهان  آن المللي بين
                                                           

 . ميليارد دالر محاسبه كرده است600 تا 400  سازمان ملل متحد سود خالص تجارت را -1
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   با معضل  در مبارزه المللي  بين  اراده ،طور كليه ها و ب سازمان
   خاصيت  به  و باتوجه  قرار داده دمخدر را مورد بررسيموا

  هاي  و همكاري ثر مليو م  اتخاذ استراتژي ، ضرورت  آن تهديدكنندگي
  هاي  و مكانيزم يني كشورها را تب  ملي  برنامه  و هماهنگي المللي بين

 غيرمجاز و   و تقاضاي  عرضه  مهار و كاهش  براي المللي  بين پيشگيرانه
   با اين  مقابله  خود را براي هاي  و يافته  موادمخدر را مطرح ء مصرفسو

 . نمايد هي كشور ارا  در داخل پديده
 

 :  تعاريف
    1 مخدر  ماده- 

  و آنچهاست    كننده  سست اي  ماده  معناي  به، مخدر در لغت
   اطالق اي  ماده  به ويژهطور ه  و ب2كندمي   حس  و بي  را سست اعصاب

 و   رفتاري  تعادل  و عدم  ارادي  در حركات  اختالل  موجب گردد كه مي
 .شود  در افراد مي  جسمي تغييرات

  اعتياد-
   مضر به  كه  است  حاد يا مزمني  مسموميت، موادمخدر اعتياد به

   يا صنعتي  طبيعي  داروي  مصرف  و زاييدهبوده   و اجتماع  شخص حال
 تمنا و   عبارتند از وجود   حالت  اين ات خصوصي.رود شمار ميه ب

 و   ازدياد مصرف  شديد به  و عالقه رايشگ، 3   استعمال  ادامه  به احتياج
 .   دارد آن  به  و جسماني  رواني وابستگي
 
 

                                                           
 و كنوانسيون 1961يون واحد مواد مخدر مصوب موادي است كه تحت پوشش كنوانس,  منظور از مواد مخدر -1

 بوده و در جدول 1988 و كنوانسيون موادمخدر و داروهاي روان گردان مصوب 1971مواد روان گردان مصوب 
 .  از آن نام برده شده است1971 كنوانسيون 4و 3،2،1 و جداول شماره 1961 كنوانسيون 2 و1شماره 

 1365انتشارات اميركبير،, د سومجل,  حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد-2

 . رايج ترين شيوه هاي استعمال موادمخدر عبارتند ازكشيدن، استنشاق، بلعيدن و تزريق به وسيله آمپول-3
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  موادمخدر  سوءمصرف-
 و   موادمخدر ممنوعه  غيرمجاز از هرگونه  از استفاده ست اعبارت
 1961   متحد مصوب  ملل  سازمان هاي نسيون كنوا  كنترل مواد تحت

 . 1  مجوز پزشكي  و بدون  غير درماني  با هدف1971و 
 
  2 موادمخدر  انواع بندي  دسته

   مواد افيوني-
 در ،دنآي  مي دسته  كوكا ب  و بوته  خشخاش  از گياه  كه موادي

  كترياها    آن ترين اند و معروف  گرفته  جاي 3 مواد افيوني گروه
)Opium(،مرفين ) Morphine(4هرويين ، ) Heroine(يني، كد  
)Codeine (5 هستند  ينيو كوكا . 
   مواد كانابيس-

   گفته مواد كانابيس)  Gallow  (  شاهدانه  گياه هاي  فرآورده به
اين  كنندهرديخ ت  جوانا دو ماده و ماري)  Cheras  ( شود و حشيش مي

 . هستند گروه
  گردان  مواد روان-

 و  ، شيميايي  دارويي هاي  فرآورده  يا سايكوتروپ گردان مواد روان
گذارند  ثير ميات  بدن  مركزي  اعصاب  سيستم  برروي  هستند كه صنعتي

افزا   و توان ، مواد محرك)ها هالوسينوژن(زا   مواد توهم  دسته  سه و به
                                                           

 ماده شناسايي شده، تحت كنترل قرار گرفته 1000نوع ماده مخدر از حدود 266 برمبناي كنوانسيون هاي بين المللي -1
 .است

الكل .3مواد روان گردان .2موادمخدر .1ني موادمخدر را به چهارگروه تقسيم كرده كه شامل  سازمان بهداشت جها-2
 .دخانيات است و از جنبه بهداشتي و آثار آن برانسان ها اقداماتي را در عرصه بين الملل انجام داده است. 4و
كشيدن ترياك عادت داشته باشد،  گرفته شده و به كسي كه به خوردن يا (Apiyin) افيون از كلمه يوناني اپيون -3

 .افيوني گفته مي شود
.  كيلوگرم ترياك يك كيلوگرم مرفين و از هردو كيلوگرم مرفين يك كيلوگرم هرويين استحصال مي شود10 ازهر-4

 .براي هر كيلوگرم هرويين نياز به بيست كيلوگرم ترياك است

 20ن، پاپاورين واليوم، نارسئين، تبائين و آتروپين و بيش از  ازديگر آلكالوئيدهاي ترياك، متادون، ديونين، تاركوتي-5
نوع ديگر را مي توان نام برد كه عمدتا مصرف دارويي و پزشكي و آثار تجديدكننده دارد كه مصرف مكرر و طوالني 

 . آن اعتيادآور است
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ها و  بيتوريتبار (  كننده حس  و بي بخش و مواد آرام) ها آمفتامين(
 . 1دنشو  مي تقسيم) ها بنزوديازپين

 
  موادمخدر سير تاريخي

 درد   و التيام  تسكين  دارو براي  عنوان  به  دور، ترياك هاي از گذشته
  گرفته  قرار مي  مورد استفاده  و فرار از ناراحتي  لذت  براي اي و وسيله

 از  ز ميالد مسيح ا  قبل  سال600 حدود   يوناني انديشمندان . 2است
  هاي  گلء را جز  خشخاش اند و گل  گفته  سخن  ترياك  طبي ثيراتات

   قرن  ايراني ، دانشمند و پزشك  رازي محمد زكرياي. 3اند  دانسته زينتي
   دارو براي  عنوان  به  و شاهدانه ، خشخاش  نيز از ترياك  و چهارم سوم

 استعمار در   نشانه نخستين.  4 است كرده  مي  استفاده  بيماران معالجه
 نيز  در ايران. ها آغاز شد  انگليسي  توسط  ترياك  با سوداگري چين

   كشت  و از عصر صفوي  موادمخدر بوده گذار و مروج استعمار بريتانيا پايه
   پديده ، گذشته در قرن.  است  يافته  رواج  ترياك  و استعمال خشخاش

 و  ، سياسي  اجتماعي  معضل  يك  عنوان  به ن آ  انواع موادمخدر و گسترش
 كشورها در   و در سطح المللي  بين  در صحنه  بحران  يك  عنوان  بهاخيرا

   موادمخدر به  استعمار نو تجارت در دوران.  است دستور كار قرار گرفته
 ضد   و از ابزارهاي ه يافت  ديگري  جلوه ، بر مستعمرات  سلطه منظور تداوم

استفاده    اقتصادي هاي ، حربه  درماني  و ترفندهاي  تحميق  براي يفرهنگ
  نقش .5  است  شده  نيز كشيده  نظامي  تهاجم ها به  طرح  اين و دامنهشده 

                                                           
 به تصويب رسيده 1971ماده روان گردان تحت كنترل كنوانسيون 111 بر مبناي كنوانسيون هاي موادمخدر،-1

 .است

 . بقراط،حكيم بزرگ يونان  قبل ازميالدمسيح براي درمان اسهال،ترياك تجويز مي كرده است-2

 .1377 ابراهيم واحد، اعتياد به موادمخدر، نشر سبحان، -3

 .1369، نشر پايا، )ترجمه( سيدمحمودطباطبايي، الحاوي -4

 بين دولت استعماري بريتانيا و چين در 1856 درسال  و جنگ دوم ترياك1838 جنگ اول ترياك درسال -5
 .صحيفه تاريخ ثبت گرديده است
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 موادمخدر   اخير در گسترش هاي  در دهه  بزرگ هاي ها و قدرت دولت
   صحنه در  آن  و ترانزيت  قاچاق هاي  زمينه  كردن  و فراهم در جهان

   در سطح  ملي  و معضل  جهاني  بليه  يك  را به  پديده ، اين الملل بين
 بشر را در  ، پنهان صورته  ب  ترياك هاي  و جنگ  كرده كشورها تبديل

 .  است  تهديد قرار داده معرض
 
   موادمخدر در جهان  توليد و مصرف  كلي وضعيت

   افزايش خشخاش غيرمجاز كوكا و   بعد كشت  به1985  از سال
 مواد در   اين  زير كشت هاي  زمين  مساحت1996   و تا سال يافته
  برابر آمار و گزارشات. 1  است  هكتار رسيده000/280 /  به  جهان سطح

   جهان  در سطح  خشخاش  غيرقانوني كشتدرصد  34  منتشر شده
د و گير  مي صورت)  برمه ( و ميانمار2 تنها در دو كشور افغانستان

   به  موسوم  در دو منطقه  جهان  در سطح  مصرفي ترياك% 90 تقريبا
 در .3گردد  مي  توليد و استحصال  طاليي  و مثلث  طاليي هالل

شود و   مي  كوكا كشت  بوته  و كلمبيا بيشترين  پرو، بوليوي كشورهاي
   كشور اختصاص  سه  اين  به  جهان توليد كوكاي% 98  طور كليه ب

   از سال  طاليي  و هالل  مثلث  در مناطق توليد ترياك.  است يافته
 از   جهان  در ساير كشورهاي 4 است  داشته  بعد سير صعودي  به1990

                                                           
 . استان افغانستان خشخاش كشت مي شود29 استان از 10 در -1

 هكتار تخمين زده شده و با توجه به 000/106سطح مزارع قانوني زيركشت خشخاش ) 1996( درهمين سال-2
 250 تن ترياك و بيش از 2230وليد قانوني مواد مخدر در جهان به  ت1995گسترش زمين هاي زيركشت درسال 

 .تن مرفين رسيده است

 دربين قاچاقچيان بين المللي و در فرهنگ موادمخدر،كشورهاي برمه،الئوس، تايلند و چين در منطقه مثلث -3
 .رندطاليي و كشورهاي افغانستان، پاكستان،لبنان و تركيه در منطقه هالل طاليي قرار مي گي

 و وسعت  زيركشت خشخاش 1999 تن در سال 4565 به 1990 تن در سال 415 توليدترياك در افغانستان از -4
 تن در سال 2255نيز توليد ترياك از ) برمه(دركشور ميانمار .  هكتار رسيده است90583 هكتار به 12375از 

 . افزايش يافته است1994 تن در سال 2575به 1990
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  هاي  زمين نيز وسعت...  و ، هند، اسپانيا، تركيه  استراليا، فرانسه جمله
 . 1 ت اس  يافته  بعد افزايش  به1990   و توليد موادمخدر از سال زيركشت

   غيرقانوني  مصرف  ميزانUNDCP2 از  شده هي آمار ارا براساس
   جهان  جمعيت  به  نسبت  ميزان  اين . است  افزايش موادمخدر نيز روبه

   مصرف نابيس كا  جهان جمعيت% 5/2و )   شيوع نرخ% (1/4تا % 3/3
   را شامل  جهان  نفر از جمعيت  ميليون140  تقريبا كنند كه مي
 13 و حدود  يني هرو  نفر در جهان  ميليون8 حدود   همچنين.شود مي

   آمريكاي  كشورهاي  ترتيب كنند و به  مي  مصرف يني نفر كوكا ميليون
بيشترين   بندي  و آفريقا در رده  جنوبي ، اروپا، آمريكاي شمالي

   داروهاي توليد و سوء مصرف. 3دنگير  قرار مي يني كوكا سوءمصرف
 30  و تقريبا  يافته  افزايش80   از اواخر دهه  در جهان نگردا روان

. اند  از مواد اعتياد داشته  دسته  اين  به  جهان  نفر جمعيت ميليون
 1998   متحد در سال  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  گزارش براساس

   شده  نفر گزارش  ميليون6/445، 90   در دهه  در جهان تعداد معتادان
   اين و   مواد مخدر بوده نفر معتاد  به  ميليون2/218  تعداد ن از اي كه
   جهان از جمعيت% 92/3شود و   مي را شامل  جمعيت  اين%  78/3  رقم

  هاي بررسي. 4 اعتياد دارند  كننده حس  و بي  بخش  مواد آرام نيز به
% 94 از   بيش  كه  است  حاكي  منتشر شده  و آمار رسمي  شده انجام
  مثلث«    به  موسوم  در آسيا و دو منطقه  توليد موادمخدر همچنان كل

 و   مافيايي  باندهاي  و توسط  شده  استحصال » طاليي  و هالل طاليي
 از   بعضي.شود  مي  ترانزيت  جهاني  بازارهاي  به المللي  بين قاچاقچيان

                                                           
 219000 بيش از 1999 وسعت زمين هاي زيركشت خشخاش در جهان در سال UNDCP براساس گزارش -1

 .هكتار بوده است
 . برنامه بين المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد-2

 .1997 گزارش جهاني موادمخدر و اعتياد سازمان ملل متحد درسال -3

 هستند كه مصرف دائمي آن اعتيادآوراست و  باربيتورها و بنزوديازپين ها مواد آرام بخش و بي حس كننده-4
 . قرار گرفته اند1971و1961برخي ازانواع آن به عنوان ماده مخدر تحت پوشش كنوانسيون هاي بين المللي 
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  دكنندگان تولي  نيز در رديف  ميانه  و آسياي جنوبي  آمريكاي كشورهاي
   بازار عمده،  و اروپايي  صنعتي كشورهاي. موادمخدر هستند عمده

 فقير و   از كشورهاي و موادمخدر موادمخدر هستند   غيرقانوني مصرف
 .شود  مي  ترانزيت  قاچاق صورته  كشورها ب  مقصد اين  به توليدكننده

اعتياد    از افزايش  حاكي  اروپايي  از كشورهاي  دريافتي اطالعات
   كننده  كشورها نگران  اعتياد در اين  و وضعيت  است  جوانان در بين
 ،كند  را نابود مي ها و جوامع  انسان موادمخدر زندگي"   چرا كه, است

  مي بروز جرا  موجب،سازد  مي  را مخدوش  پايدار انساني توسعه
 را  هاني ج  و ثروت  دارايي ترين  مهم ، و رشد جوانان  آزادي،گردد مي

 ،ها  انسان  و رفاه  سالمت  براي سازد و خطر بزرگي دار مي خدشه
  ".1رود شمار ميه ها ب  ملت  و ثبات  كشورها، دمكراسي استقالل
  موادمخدر المللي  بين كشفيات

   كل  كه  دريافت توان  مي المللي  بين  آمار كشفيات  به با نگاهي
   ايران  اسالمي  در جمهوري ياك تر  كمتر از كشفيات  جهاني كشفيات

   آسيا نيز در ايران  در منطقه  ترياك  كشفيات  بيشترين همچنين.  است
 1994   الي1987  هاي  سال  طي يني هرو كشفيات.  است  گرفته صورت

 12 در آمريكا و كانادا و   ماده  اين  كشفيات  ميزان . داشته روند صعودي
 در   كيلوگرم6069   به1987   در سال گرم كيلو2509 از  كشور اروپايي

 در   منتشر شده  آمار كشفيات  سال  و در همين  رسيده1993  سال
   گزارش  تن163 از  بيش)  موادمخدر انواع (  ايران  اسالمي جمهوري

  در فاصله. 2  است  بوده  و مرفين يني هرو  آن  تن25 حدود   كه شده
  كل% 90 و   ترياك كشفيات% 70 از   بيش1996   الي1990  هاي سال

                                                           
 گزيده اعالميه سياسي دوازدهمين اجالس وزراي مجمع عمومي سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با -1

 .1998موادمخدر سال 

2- UNDCPامه بين المللي كنترل موادمخدر سازمان ملل متحد در گزارش خود به اجالسيه نيويورك در  و برن
 . تن برآورد كرده است5000 حدود 1997 توليد موادمخدر قاچاق را در سال1998سال 
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  دبيرخانه. 1  است  گرفته  انجام  در ايران  همچنان  مرفين كشفيات
   كل ، كرد  خود اعالم1995   سال  متحد در گزارش  ملل سازمان
 .  است  بوده  ايران  كمتر از كشفيات  دنيا در مورد ترياك كشفيات
 و   اطالعاتي آوري  فن در  اروپايي  كشورهاي  پيشرفت رغم علي

   قابل  ايران  اسالمي  در جمهوري ، آمار كشفيات  و پليسي الكترونيكي
 با   كشورها در امر مبارزه  اين  جديت  از عدم  و حكايت  بوده توجه
 . موادمخدر دارد المللي  بين قاچاق

 
   موادمخدر در ايران  وضعيت

   موادمخدر در ايران  تاريخچه-
   و ترويج  استعمال  دقيق  مبناي،  ايران و ادبيات  در تاريخ

   اعراب ها حمله  نوشته  برخي  وليكن، است  نيامده دسته موادمخدر ب
   نقل همچنين. 2اند  دانسته  در ايران  افيون  ترويج  را مبناي  ايران به

 و   عربي  وارد زبان  يوناني  از زبان  و ترياك  افيون  دوكلمه  كه شده
   كانابيس از گياه)   باستان ايران( اوستا   در كتاب.  است  شده رسيفا
   وليكن، شده  برده  نام  كننده حس  بي  ماده  يك  عنوان به)  شاهدانه(

   بيروني ابوريحان. 3اند  موادمخدر معتاد نبوده  به  قديم  در دوران ايرانيان
 و   افيون مصرفءو س سينا در آثار خود به  معاصر ابن از دانشمندان

سينا   و ابن  رازي كريايز   و محمدبن  كرده  اشاره  اعتيادآور آن خواص
   مداواي  دارو براي  عنوان  و به  آشنا بوده  ترياك  دارويي  خواص به

   از شعرا نيز در اشعار خود به برخي. 4اند كرده  خود تجويز مي بيماران

                                                           
 . در همايش ابعاد بين المللي قاچاق مواد مخدرUNDCP گزارش مشاوران حقوقي -3
ريخي توليدو سوءمصرف موادمخدر در ايران، كارپژوهشي از مؤسسة عالي  اميرهوشنگ مهريار، سابقه تا-1

 .1376پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 

 .1369، سال 286 تاج زمان دانش، مجرم كيست،انتشارات اميركبير،ص-2

 .1367 جميله اورنگ، پژوهش درباره اعتياد، سازمان چاپ و انتشارات، -3
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   صفويه در دوران. 1اند  نموده ه اشار  آن  و خواص ، كنار، بنگ افيون
   سلطنت  سال22   و در طول  پيدا كرده  موادمخدر شيوع سوءمصرف

  اي  گونه  به  و شراب ، حشيش  ترياك  مصرف  در ايران ، صفوي شاهان
   كنندگان  نياز مصرف  كننده مينا ت ، توليد داخلي  كه  يافته گسترش

 اعتياد   ترك  ضمن  صفوي  طهماسب ه بار شا  اولين  و براي  است نبوده
 .  است  آغاز كرده  موادمخدر را در ايران  با سوءمصرف مبارزه

 موادمخدر   مصرف  دوران  با اعتياد در اين  مبارزهت شد رغم علي
 موادمخدر معتاد   به  و پولداران بيشتر اعيان.   است  داشته گسترش

   كه  بوده اي  گونه  به و وضعيت ، داشتند ها اقامت خانه  و در قهوه شده
 . 2اند كشيده  مي  ترياك،اند كيفور شوند خواسته  مي وقت ها هر ايراني

 با ورود   قاجار و همراه  شاه  ناصرالدين  با سلطنت مقارن
 بر   و تصوير شاه  يافته  رسميت  ترياك ، استعمال  ايران ها به انگليسي

   هجري1314   در سال  كه اي  گونه  به، گرديد  وافور منقوش هاي حقه
   جمعيت كل% 7   يعني، نفر  ميليون5/1   به  تعداد معتادان شمسي

  دهش   وابسته  ترياك  به  اقتصاد ايران ، دوران در اين.   است كشور رسيده
 .   3  است  بوده  ايران  صادراتي  كاالي ترين  مهم ، ترياك  از نفت و پس

   و تشكيل  قوانين  وضع رغم  علي ،هلوي پ  حكومت با تشكيل
 يافت و   معتاد كشور افزايش  با موادمخدر، جمعيت مبارزه سازمان
 . رسيد1357   هكتار در سال هزار33   تا ميزان  زيركشت سطح

   ساليانه كه  اين رغم  نيز علي  اسالمي  انقالب  از پيروزي پس
شود   موادمخدر مي با قاچاق   مبارزه  صرف  ميليارد تومان700 از  بيش

                                                           
خود واژه ها و خواص موادمخدر به كار گرفته اند خاقاني، نظامي، سنايي و  از جمله شعرايي كه در آثار -4

 .حافظ را مي توان نام برد

 .1357انتشارات دانشگاه تهران، , )ترجمه( محسن جاويدان، طب در دوران صفويه -1

 بوده  ميليون تومان7/3 به طور متوسط ساليانه حدود 1322 الي 1301 صادرات ترياك ايران در سال هاي -2
 . تن رسيده است154 صادرات ترياك ايران به 1326است و در سال 
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 كشور   اجرايي هاي  اعتبار دستگاه  از چهار هزار ميليارد ريال  بيش و 
 و شمار   قاچاقچيان توانمندي،   شده  پديده  با اين  مبارزه نيز صرف
متاسفانه هنوز توفيق كامل در مبارزه با .  است  افزوني  روبه معتادان

   سال28  تياد در كشور به اع سن. موادمخدر حاصل نشده است
 18   باالي آن% 11 و   سال35 زير ، معتاد كشور جمعيت% 64 ، رسيده
   مصرف  موادمخدر در ايران  تن200 حدود  هرسال هستند و  سال
 . 1شود مي

 
  با موادمخدر  و مبارزه گذاري روند قانون

   اسالمي  از انقالب  قبل-   الف
   از سال(   اسالمي  از انقالب قبل موادمخدر   با پديده مبارزه

 و   مشخص  فاقد استراتژي  سال68  مدته ب)  1357   الي1289
 و  ثر از نگرشاها مت  و برنامه  و اقدامات  بوده  بلند مدت  مدون سياست
 و   نامه  و تصويب  قانون52   و تصويب  بوده  وقت هاي  دولت سياست

 و  المللي  بين  در اثر فشارهايدتاها عم  سال  اين  در طول نامه آيين
  ، در سال2  شانگهاي  از كنفرانس پس.  است  گرفته  صورت  داخلي اوضاع
   تحديد ترياك  قانون نامه  ب  مدون  قانون اولين)   ميالدي1910 (1289
  گونه  هيچ  قانون  در اين. رسيد  تصويب  به  ملي  شوراي  مجلس توسط

 و  نشده  بيني پيش  و توليد ترياك خشخاش   كشت  براي محدوديتي
 . است  شده  وضع  ماليات دينار300 ترياك  مثقال هر  براي

 موادمخدر   واردات  منع  قانون ، و مرفين يني كوكا  قاچاق شروع با
 و  المللي  بين  و در اثر فشارهاي  گرديد  وضع1301   در سال ايران

                                                           
  .23/4/78 روزنامه انتخاب - معاون ستاد مبارزه با موادمخدر - محمد جواد-  حشمتي -1

كشور از جمله ايران در بندر شانگهاي چين تشكيل گرديد و 13 با شركت 1909 كنفرانس شانگهاي در سال -2
 .روز خاتمه يافته است25ماده اي پس از  8با صدور قطعنامه 

www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com

www.irebooks.com



 
   19 

 

 

 انحصار   قانون1307  در تيرماه ،1  ملل  در جامعه  ايران  كردن محكوم
   نظارت  تحت  خشخاش  و كشت  تصويب  ماده16 در   ترياك دولتي
  سيسا ت  انحصار دولتي سسهو م نامه  ب اي سسهو و م  قرار گرفت دولت
   سير صعودي  ترياك  صادرات،  شده  انجام  اقدامات رغم علي.  2شد

 448362   به1308   در سال م كيلوگر291539 از   آن  و ميزان داشته
 .  يافت  افزايش1317   در سال كيلوگرم

   موادمخدر به  قاچاق  مرتكبين  مجازات  قانون1312  در سال
 در   خشخاش  كشت  منع  نامه  تصويب1317   رسيد و در سال تصويب

   در اثر فشارهاي. شد  اجرا گذاشته رد مو  به  از ايران  منطقه32
 1324   در سال رسما ، ايران  دولت ، داخلي هاي و واكنش  المللي بين

   را به  ترياك المللي  قرارداد بين  به  ايران  قيد و شرط  بدون  الحاق اليحه
 و   خشخاش  كشت  منع  نامه ، تصويب  آن  و با تصويب  برده مجلس
   با روي  قانون اين. دي امضا رسان  را به  معتادان  و درمان ا قاچاقب  مبارزه

   وكشت  ملغي1326   هژير در سال  عبدالحسين  دولت كارآمدن
   قانون1331   در سالوبارهد . گرديد  و مجاز اعالم  قانوني خشخاش

   تصويب  به  الكلي  موادمخدر و مشروبات  خريد و فروش و  تهيه منع
   و استعمال  خشخاش  كشت  منع  قانون1334   در آبان. رسيد مجلس

  ، آن  اجرايي نامه  آيين13   در مادهكه   رسيده  تصويب بهنيز   ياكتر
 توليد  ، سال در همين.  گرديد بيني  پيش  با ترياك سازمان مبارزه

   تن100   ميزان  از اين  كه  شده  گزارش  تن900  موادمخدر در ايران
  نون قا  اين با تصويب.  3 است دهگردي   مصرف  در داخل  تن800صادر و

                                                           
ايران به عنوان عامل فساد و اعتياد و مسوول تأمين ترياك براي ,  درگزارش هيأت تحقيق جامعه ملل درژنو-3

 .معتادان ساير نقاط جهان معرفي شده است

ــيس گرديدوضــمن    -4 ــي تأس ــك انگليس ــتي ي ــه سرپرس ــه ب ــن موسس ــا   فروشــي انحصــارخرده اداره  اي ــاك ب تري
 .هادرايران شده است خانه كش شعارآثارتسكين ودارويي ترياك عامل گسترش ترياك وشيره

 ، آمار افراد معتاد بـه  1334 دكترصالح، وزير بهداري وقت، در نطق ايراد شده در مجلس شوراي ملي در سال        -1
 . نفر اعالم كرده است000/500/1ترياك را 
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   و سوء مصرف  قاچاق، توليد  عليه  گسترده  فعاليت  سال13  مدته ب
   ظاهري هاي قيتف مو رغم ، علي  است  گرفته  انجام موادمخدر در ايران

 در   سريع  چرخش ، در يك المللي  بين هاي  و تمجيد سازمان و تعريف
  صويب ت  به  و صدور ترياك  خشخاش  كشت  اجازه  قانون،1347  سال

   بخشي،  وزيران تا هي  با تصويب  ساله  رسيد و همه  ملي  شوراي مجلس
  در اين.   شد  داده  اختصاص  خشخاش  كشت  به عيزرا  هاي از زمين

 ، قرار گرفته  موادمخدر در اختيار دربار پهلوي ها انحصار قاچاق سال
 تا  عيت وض  و اين  يافت  گسترش  از آن  سوء ناشي اعتياد و تبعات

 .پيدا كرد   ادامه  اسالمي  انقالب پيروزي
 

   اسالمي  بعد از انقالب-   ب
   و تشكيل1357   در بهمن  ايران  مردم  اسالمي  انقالب پيروزي

 موادمخدر در   با پديده  مبارزه  در تاريخ  عطفي ، نقطه  اسالمي جمهوري
 و  جاد تحوالت اي  ضرورت رغم علي.گردد  مي  محسوب  و جهان ايران

،  ، اقتصادي  كشور در ابعاد سياسي  مهم هاي  در بخشهايي دگرگوني
   و تحميل1359 در شهريور   عراق  رژيم  و تهاجم  اجتماعي و فرهنگي
 و   نشد  خارج  موادمخدر از اولويت  موضوع ، ساله8 عيار   تمام جنگ
  در مورد بازنگري با موادمخ  مبارزه  و ساختار سازمان  و مقررات قانون

 . قرار گرفت
   جرايم  مرتكبين  تشديد مجازات  قانون19/3/1359  در تاريخ

   تصويب  به ، معتادان  و اشتغال ، درماني مينيا ت موادمخدر و اقدامات
   معتادان  به  ترياك  كار فروش  به رسيد و عمال  اسالمي  انقالب ايشور

   و مصرف  ممنوع  خشخاش  شد و كشت  داده  خاتمه  دولت توسط
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 با   مبارزه وليتومس 1365  از سال. 1 گرديد  تلقي موادمخدر جرم
  ، نهاد انتظامي  واگذار گرديد و اين  اسالمي  انقالب  كميته موادمخدر به

 موادمخدر و   با قاچاق  مبارزه هاي  و طرح  عمليات، اقدامات سلسله
  دستوركار قرار داد و در مجموع را در   ايران  مواد از طريق ترانزيت
 و   و قاطعيت  تحميلي ، جنگ  اسالمي  از انقالب  پس  شرايط  به باتوجه
،   اسالمي  انقالب هاي  كميته  مسلحانه ها و اقدامات  دادگاه  عمل سرعت
 .  ثر بودو و م  بازدارنده  تا حدودي  مقطع  در اين  شده  انجام هاي تالش
 با   مبارزه  قانون،  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع1367 آذر  سوم

، ستاد   قانون  اين33   ماده موجبه  و ب2 كرد موادمخدر را تصويب
 و   وزارتخانه8  وزير و با عضويت  نخست  رياست  با موادمخدر به مبارزه
   ديگري  با موادمخدر وارد مرحله  و مبارزه3 گرديد ، تشكيل سازمان

،   طوالني هاي و حبس)  اعدام (  سنگين هاي ات، مجاز  عمل  شدت  .شد
 .دبو   قانون  اين هاي از ويژگي
 

  اعتياد در كشور  وضعيت
  ، حمايت1357   تا سال1289   از سال  كلي  ارزيابي در يك

 يغما  ، به  حكومتي  و كارگزاران  اسالمي  از انقالب  قبل هاي  دولت پنهان
 نياز شديد اقتصاد ، خارجي هاي ي كمپان  توسط  نفتي  منابع رفتن

                                                           
دان، سازمان معامالت ترياك وابسته به وزارت كشاورزي مجاز  به موجب تصويب نامه فروش ترياك به معتا-1

 ريال به افراد معتاد داراي كارت رسمي بوده و برابر آمار منتشر شده، حدود 30به فروش ترياك هرگرم 
 . هزار نفر معتاد داراي كارت رسمي از وزارت بهداري و بهزيستي بوده اند170

ه است و ابعاد مختلف مبارزه با موادمخدر از جمله هماهنگي باساير تبصر12ماده و 35 اين قانون مشتمل بر -1
 .دستگاه ها اقدامات پيشگيرانه،همسويي با كنوانسيون هاي بين المللي در تدوين آن مدنظر قرار گرفته است

  به68 رياست ستاد مبارزه با موادمخدر كه دربازنگري و تصويب قانون اصالح مبارزه با موادمخدر در سال -2
وزراي اطالعات : اعضا عبارتند از.رئيس جمهور منتقل و وزارت آموزش و پرورش هم عضو ستاد شد

كشور،بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرمانده نيروي انتظامي،رييس سازمان صدا و سيما و رئيس سازمان 
 .مي باشد... زندان ها و
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  هاي  جنبه  به  توجه  موادمخدر، عدم  صادرات  بودن  قانوني،ايران
 دربار با   و مشاركت  مردم و نقشاين پديده   اجتماعي و فرهنگي
   پديده  گسترش  عوامل  از جمله توان  را مي1 موادمخدر  قاچاق باندهاي

   و قهريه  قانوني  اقدامات كرد كه  موادمخدر و اعتياد در كشور عنوان
 تصوير  هي ارا هرچند براي . 2 است ثر نبودهو م  و مهار آن نيز در كنترل

   و كافي  دقيق  آمار و اطالعات، اعتياد در كشور  از وضعيت  و مانع جامع
 اعتياد و افراد معتاد را برآورد   وضعيت توان  مي  وليكن , نيست دردست

 يك  كشور را  تعداد معتادان1322   در سال شدهتشر من آمارهاي.كرد
 افراد معتاد   و سن  زن آن% 10   كه  كرده  نفر اعالم هزار500ميليون و 

  خانه كش  شيره1300   سال در اين. است   شده  گزارش  سال60 تا 15
   خودكشي  نفر با ترياك5000 حدود   و ساليانه بودهفعال   در ايران

 خود   در نطق،  وقت  وزير بهداري  دكتر صالح1344   سالدر. 3اند كرده
يك ميليون و  را   ترياك  آمار افراد معتاد به  ملي  شوراي در مجلس

 نيز   و الكل  با ترياك  مبارزه  غيردولتي انجمن  . كرد نفر اعالم  هزار500
  هزار700 يك ميليون و   را بين1359   افراد معتاد در سال جمعيت

 در   كه  انجمن  همين در اطالعيه. 4 كرد گزارشنفر   ميليون3ا نفر ت
 تعداد   منتشر گرديده5863   شماره  اطالعات  در روزنامه1323  سال

 .  است دهش   نفر اعالم هزار500يك ميليون و  بر  افراد معتاد بالغ
 خود 13386   در شماره1349   در سال  اطالعات  روزنامه همچنين

 متجاوز از 1349 تا 1346  هاي  سال  كشور را در فاصله انآمار معتاد

                                                           
خدربه كتاب هاي از سيرتاپياز نوشته ابراهيم باستاني  براي آگاهي بيشتر از نقش دربار پهلوي درموضوع موادم-3

 .پاريزي،مواد مخدر و امنيت اجتماعي نوشته محمدحسين شهيدي رجوع شود

دولت وقت تصويب نامه اي را ابالغ كردكه به موجب آن براي معتادان پرونده تهيه شود و 1320 درسال-4
و اين وضعيت تا پيروزي انقالب اسالمي ) ترياك كوپني(برحسب نياز آن ها ترياك در اختيار افراد قرار گيرد 

 .ادامه داشت

 .1353 دكترچهرازي، نشريه سالمت فكر، شماره ويژه ارديبهشت -1

 .1359 شهريور 19 -11090 روزنامه كيهان، شماره -2
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   در همين 1الملل  بين  از پليس  نقل  و به  كرده  نفر گزارش ميليون2
  سازمان  در بين  با موادمخدر ايران  مبارزه سازمان) 1346(ها  سال
   را احراز كرده  اول  موادمخدر مقام  متناظر در دنيا از نظر كشف هاي
   خود حداقل1377   سال  با موادمخدر در گزارش ستاد مبارزه. 2 است

 4 را   نفر و حداكثر آن هزار500يك ميليون و  كشور را  معتادان
   جامعه  ميانگين،  اساس  براين  كه  كرده عالما نفر  هزار200ميليون و 

، %7/67 با   و ترياك نفر بوده هزار 574 ميليون و 2معتاد كشور 
% 8/12 مواد مذكور  امو ت و مصرف% 3/7 با  ، حشيش%2/12با   ينيهرو

  افزايش .بوده است موادمخدر در كشور   انواع آمار مصرفباالترين 
   افزايش و قاچاق هاي  شبكه ، گسترش  شده  موادمخدر ترانزيت حجم
 موادمخدر در   تقاضا و مصرف،  موادمخدر در افغانستان  زيركشت سطح

  موادمخدر در سال  كشفيات  كه  اندازه همانه  و ب  داده كشور را افزايش
 اعتياد و  ، نرخ  داشته  روند صعودي  اسالمي  انقالب  از پيروزي  پس هاي

   كه اي  گونه به.   است  بوده  فزوني آمار افراد معتاد در كشور نيز روبه
   جمهوري  و خدمت  شده  كشور تلقي  معضالت ترين موادمخدرز بزرگ

با    است  بوده  كشورمان  مردم  به  بيشتر از خدمت ياني اروپا  به اسالمي
 و ،3 شده اند نفر شهيد2400 از   رهگذر بيش در اينوجود آنكه 

 موادمخدر   با قاچاق  مبارزه  صرف  ميليارد تومان700 از   بيش ساالنه
  هاي دستگاه  اعتبارات  از چهار هزار ميليارد ريال  بيش شود و  مي

 از   بيش  تاكنون58   از سال. مي گردد   مبارزه  كشور نيز صرف اجرايي
  هاي وانمنديت.اند  شده  با موادمخدر اعدام  نفر در رابطه5000

   خارج  موادمخدر به  ترانزيت و ايش و شمار معتادان روبه افزقاچاقچيان

                                                           
 .1347 تهران مهرماه -1968 گزارش سخنگوي پليس بين الملل در اجالس -3

ترياك قاچاق كشف شده % 34 كل متهمين موادمخدر درايران دستگير شده اند واز% 58)1346( درهمين سال-4
 .در جهان نيز در ايران كشف گرديده

 .1377 گزارش محمد فالح دبير وقت ستاد مبارزه با موادمخدر، ارديبهشت سال -1
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   تبديل  معضل ك ي  موادمخدر را امروز به  كه  آنچه  . دارد  ادامه همچنان
 و  ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  جغرافيايي  در عوامل  ريشه كرده

 در كنار   ايران قرار گرفتن ؛ دارد  و منطقه اي داخلي فرهنگي
 در   شدن كند، واقع  مي مينا را ت  جهان ترياك% 79   كه افغانستان

   خاصيت و  موادمخدر، فقر، بيكاري  قاچاق المللي  بين مسير ترانزيت
   اقدامات رغم  علي، با موادمخدر  مبارزه هاي  فراز و نشيب .دارويي
   از فردي  اعم ماديو    انساني هاي  هزينه ها و صرف  دولت ، تالش قهريه

 موادمخدر را محدود كند   و مصرف  شيوع  دامنه ، نتوانسته و اجتماعي
 و   الينحل لها مس  يك  عنوان  موادمخدر به  اعتياد و قاچاق و همچنان
از .   است  مانده  باقي  جوان  در نسل  بحران  و تشديدكننده تهديد ملي

آموز و   دانش  هزار نفر آن260 نفر معتاد در كشور  ميليون2  مجموع
 در   كيلوگرم11076 از   موادمخدر در ايران  كشفيات1.هستنددانشجو 

 .    2 است  رسيده1377   در سال  كيلوگرم188696  به1358  سال
  موادمخدر المللي  بين كنترل

 از  اي  مجموعه  موادمخدر تحت المللي  بين  كنترل سيستم
 متحد   ملل  سازمان  توسط  قرار دارد كه ها  و كنوانسيون معاهدات
   كه مي شود  ها توصيه  دولت  به وبر اساس آنشده است  تصويب

 با ، كنند  نظارت گردان  روان ي موادمخدر و داروها برتوليد و توزيع
   اجرايي  و سازمان  نمايند و تشكيالت  موادمخدر مقابله اعتياد و قاچاق

  اطالعه  خود را ب هاي  و فعاليت  ايجاد نموده  مهم  اين  را براي الزم
  منظور هماهنگه ب  متحد  ملل سازمان . متحد برسانند  ملل سازمان
   به  كمك، موادمخدر  با قاچاق  مبارزه يالملل  بين هاي  تالش كردن

   و كنترل  و نظارت  موادمخدر در جهان  از سوءمصرف پيشگيري

                                                           
 .24/1/1378 مورخ 19 هفته نامه ترجمان، سال چهارم شماره -2

 .د مخدر رياست جمهوري گزارش ستاد مبارزه با موا-3

www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com

www.irebooks.com



 
   25 

 

 

 در كشورها،  يي دارو  مصرف  موادمخدر با هدف ، توليد و توزيع بركشت
،  المللي  بين ها و معاهدات  كنوانسيون  بر اجراي  و نظارت پيگيري
 .  است  كرده سيسا را ت نهادهايي
 

    اصلي نهادهاي
   متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع. 1 

ها،   متحد، قطعنامه  ملل  سازمان  تقنيني  ركن  عنوان به
   مبارزه  مورد نياز را براي  و امكانات ها، بودجه ها و پروتكل كنوانسيون

 .نمايد  مي الغب و ا  تصويب  آن المللي  بين با موادمخدر و كنترل
 )INCB( مواد مخدر    كنترل المللي ين ب تا هي. 2

 متحد   ملل  سازمان  قضايي  و نيمه ، مستقل ، نظارتي نهاد كنترلي
   تهيه المللي  بين هاي  و كنوانسيون  مفاد معاهدات  اجراي  برنحوه  كه است
 .  عضو است13  كند و داراي  مي  متحد نظارت  ملل  سازمان  توسط شده

 )UNDCP( موادمخدر   المللي بين   كنترل  برنامه. 3
 موادمخدر را  المللي  بين كنترل وهدايت  وظيفه  تشكيالت اين
 و   نموده  موادمخدر نظارت قاچاق و   برروند توليد، مصرف، دارد برعهده
مي كند و    موادمخدر را پيگيري  كنترل المللي  بين  معاهدات اجراي

   موادمخدر به المللي  بين  كنترل ي و اطالعات  تخصصي مركز جهاني
 ايجاد  وليتو مس،  ملل  سازمان  نهاد مركزي  اين همچنين.رود شمار مي
   همه  و رهبري  كشورها و هدايت  بين  و هماهنگي همكاري
 . دارد  با موادمخدر را برعهده  مبارزه  در زمينه  ملل  سازمان هاي فعاليت

  موادمخدر  كميسيون. 4 
   سازمان  و اجتماعي  اقتصادي  شوراي يع فر هاي  از كميته يكي

   ملل  سازمان  و معاهدات  مصوبات  اجراي  برنحوه  كه  متحد است ملل
  كند كه  مي  و تعيين  داشته  با موادمخدر نظارت  مبارزه متحد در زمينه

 قرار گيرد   شده  مواد كنترل  در فهرست  خاصي  شيميايي دارو يا ماده
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 موادمخدر  كل از فهرستبه طور شود يا   منتقل  ديگري رست فه يا به
 . گردد حذف

 
  متحد  ملل  سازمان  و اجتماعي  اقتصادي  شوراي. 5

  هاي  سياست دهي  و شكل  عضو است54   شورا داراي اين
 از   موادمخدر يكي  سوءمصرف  كنترل  متحد در زمينه  ملل سازمان
 .ودر  شمار مي  به  آن  مهم وظايف

   با موادمخدر را هماهنگ  مبارزه هاي  فعاليت  شورا همچنين اين
 را   الزم هاي  و توصيه  و اقتصادي  اجتماعي هاي  از برنامه  و طيفي نموده
 . آورد  مي ها فراهم  دولت براي

 
   فرعي نهادهاي

 موادمخدر،  المللي  بين  و كنترل  نظارت  اصلي جز نهادهايه ب
 در   متحد هركدام  ملل  سازمان  به  وابسته سساتوا و مه ساير سازمان

  هاي  كنوانسيون  واجراي ،هماهنگي ر امر نظارت د خود  تخصصي حوزه
   فرعي  نهادهاي  اين ترين  مهم. دارند  موادمخدر فعاليت المللي بين

 :عبارتند از
 )W.H.O  (  جهاني  بهداشت  سازمان. 1

   و ترويج  خود و توسعه  اهداف قق تح  در راستاي  سازمان اين
 دارد و   موادمخدر فعاليت  سوءمصرف  كاهش  در جهت  جهاني بهداشت

  اي تواند ماده  موادمخدر مي المللي  بين هاي  مفاد كنوانسيون موجبه ب
 . كند خارجاز آن  موادمخدر وارد يا   فهرست را به

 ) انترپول ( المللي  بين  جنايي  پليس  سازمان. 2
 و   انتظامي هاي  همكاري  سطحي ارتقا  با هدف  سازمان اين
 از   و يكي  شده  كشورها تشكيل  داخلي  قوانين  در چهارچوب پليسي
   هركشور در جهت  كننده  عمل  نيروهاي  توانايي  افزايش ، آن وظايف
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 افراد، باندها و  در مورد   اطالعات  با موادمخدر و تبادل مبارزه
  يالملل  بين  جرايم  از وقوع  موادمخدر و پيشگيري المللي  بين ايه شبكه

 . دارد را برعهده
 

 )W.C.O  (  جهاني  گمركات  سازمان. 3
   مقابله ، در خصوص  در كنار ساير وظايف المللي  بين  سازمان اين

   دارد و تاكنون  نيز فعاليت  از قاچاق پيشگيريو با قاچاقچيان 
  المللي  و بين اي  منطقه   در سطحUNDCP را با   ركي مشت هاي پروژه

 .  است  رسانده  انجام به
 )ANC  ( المللي  بين  هوانوردي  كميسيون. 4

   و نقل  از حمل  ممانعت  به  دارد نسبت موريتا م  كميسيون اين
.  نمايد  هوا اقدام از طريق)  المللي  بين قاچاق( موادمخدر  غيرقانوني
  قاچاق   كه  گرديده  ايكائو موجب هاي  و تالش  كميسيون اين  اقدامات

   شود و سهم  كنترل  شدت ، به  هوايي  و نقل ملح  در صنعتموادمخدر 
   معيارهاي كارگيريه  ب. باشد% 31 موادمخدر   از كشفيات هوانوردي

   كمك  و نقل  حمل  در صنعت المللي  بين هاي  و كنوانسيون امنيتي
 .  است  موادمخدر نموده المللي  بين  قاچاق  با پديده  مبارزه به  بزرگي

 
   فرعي ساير نهادهاي

  متحد  ملل  سازمان المللي  بين  و جرايم  قضايي  مركز تحقيقات.5 
 ) ILO( كار   المللي  بين  سازمان.6 
 )FAO  (  خواربار و كشاورزي  سازمان.7 
  ملل   سازمان  صنعتي  توسعه  سازمان.8 
 .10) يونسكو( متحد   ملل آموزشيو    فرهنگي ، علمي  سازمان.9 

 ) يونيسف( متحد   ملل  كودكان صندوق
  متحد  ملل  سازمان  و جنايت  از جرم  پيشگيري  بخش.11

www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com

www.irebooks.com



 
 ... قاچاق بين المللي موادمخدر  28

 

 

  متحد  ملل  سازمان  جمعيت  صندوق.12
  متحد   ملل  توسعه  برنامه.13

 خود در امر مبارزه با سازمان هاي فوق به تناسب اهداف و وظايف
 .دارندموادمخدر مشاركت 

 
  موادمخدر  عليه المللي  بين ها و اقدامات تالش

   بازيگران  كه  گرديده  موادمخدر، موجب  و فراملي ابعاد جهاني
 .توجه نمايند   جهاني لها مس  يك  عنوان  به  آن  به الملل  بين عرصه

 ،ها  دولت  مورد توجه ع موضو  اين  كه  است  قرن  از يك  بيش
  المللي  بين هاي كنوانسيون. است  المللي  بين هاي  و سازمان مجامع

،   وابسته  متحد و نهادهاي  ملل  سازمان هاي ناظر بر موادمخدر و برنامه
 با موادمخدر و ابعاد   مبارزه  سوي  را به  جهان هاي كشورها و دولت

   اقدام  برنامه.مي كند  دايت و اعتياد ه ، قاچاق  سوءمصرف مختلف
  ها درخواست  از دولت1990   سال  مصوب، متحد  ملل  سازمان جهاني
   بيشتري  جديت،  آن  منفي  با موادمخدر و اثرات  مبارزه  درباره  كه كرده
   بليه  با اين  مبارزه ،المللي  بين هاي  همكاري  باشند و از طريق داشته
   راهبردها و چارچوب،  برنامه  اين. نمايند  و تقويت  را تسريع شوم

   تا كشورها با همكاري  آورده  فراهم الملل  بين  جامعه  را براي مناسبي
   ملي هاي ها و برنامه  طرح ،المللي  بين هاي  سازمان يكديگر و همكاري

   عليه المللي  بين  مجمع اولين. اجرا گذارند  موقع  را به المللي و بين
 13 و با حضور   چين  در شانگهاي1909   موادمخدر در فوريه پديده

   آن  و آلكالوئيدهاي  ترياك  در خصوص  ايران  دولت كشور از جمله
   توانست تا هي اين. 1 گرديد سيسا ت ، ترياك المللي  بين تاهي  و تشكيل

 هشدار دهد   جهان  مردم  موادمخدر را به  و مصرف خطر توليد، فروش
                                                           

 كشورهاي عضو هيأت بين المللي ترياك ايران، اتريش، مجارستان، چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا، ايتاليا،ژاپن، -1
 . هلند، پرتقال، روسيه و تايلند
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 موادمخدر را ، خود  در قلمرو حاكميت  كرد كه ها توصيه  دولت و به
 موادمخدر را   استعمال  تدريجي  قرار دهند و منع  دقيق  كنترل تحت
 كشورها  ييا در گردهم  ترياك يالملل  بين تا هي با تالش. نمود  توصيه

 و   ممنوع  آن  غيرپزشكي  مصرف،  كنترل ، توليد ترياك1912  در ژانويه
 . گرديد  تشكيل  ترياك يالملل  بين كنوانسيون

 موادمخدر   و توزيع ، ساخت  امضا شده  نامه  موافقت براساس
 موادمخدر  الملل  بين  قاچاقچيان  براي، قرار گرفت  كنترل تحت

   حقوق ايل مسي از  يك  موادمخدر به  ايجاد شد و كنترل محدوديت
 . گرديد  تبديل الملل بين

 و  الملل  بين  نظم  خوردن ، برهم)1914 (  اول ي جهان جنگ
 موادمخدر   توليد و قاچاق  افزايش  موجب ، از جنگ  ناشي عوارض

ا ب.   يافت  نيز افزايش  درگير جنگ  در كشورهاي  آن گرديد و مصرف
  بر   ملل  جامعه ، ميثاق الملل  بين  جامعه سيسا و ت  جنگ پايان

. 1كيد كردا موادمخدر ت  با قاچاق  مبارزه  براي يالملل  بين هاي همكاري
 و ديگر   ترياك  قاچاق  بررسي  را براي اي  كميته1921  و در سال

 .موسوم شد   ترياك  مشورتي  كميته  به  كرد كه موادمخدر تعيين
   از افزايش كايتح  ، كميته  اين  توسط  شده هي ارا هاي گزارش

 موادمخدر   قاچاق  كنترل  و عدم جهان موادمخدر در   مصرف روزافزون
  المللي  بين  كنفرانس1924  در سال.  است  داشته الملل  بين در سطح

 كشور در ژنو برگزار 36   نمايندگان  موادمخدر با شركت درخصوص
 با   موادمخدر و مبارزه  منشا غيرقانوني  كشف  براي كارهايي گرديد و راه
   براي المللي  بين  نظام  و يك بيني  پيش ،الملل  بين قاچاقچيان

 . گرديد  موادمخدر تعيين  و واردات  توليد، صادرات  اطالعات آوري جمع

                                                           
 ميثاق اعضاي جامعه ملل را ماموريت داده كه در قراردادهاي راجع به ترياك و ساير ادويه مضره 23 اصل -2
 .تيش عمومي نمايندتف
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 شد و   در ژنو تشكيل  ديگري  كنفرانس1931  در سال
 54 موادمخدر با حضور   توزيع  تحديد، توليد و كنترل كنوانسيون

   كنوانسيون اين.سيد ر تصويببه    ماده34 در   ايران كشور از جمله
   با قاچاق  مبارزه  براي المللي  بين  همكاري بهدادن    اهميت ضمن

   و نياز ساالنه  آمار و اطالعات  كرد كه ها را موظف موادمخدر، دولت
   موادمخدر ارسال  نهاد نظارتي و بهزده    موادمخدر تخمين خود را به

  ها موظف  دولت.گردد  اعالم و   توليد هركشور تعيين نمايند تا ميزان
 . گرديدند  كنوانسيون  اجراي  با موادمخدر براي  مبارزه  اداره  تشكيل به

   كنوانسيون  به  رسيد كه  تصويب  به  ديگرييونانسو كن1936  در سال
   جرايم و تعقيب.   گرفت  نام  مواد خطرناك  غيرقانوني  قاچاق سركوب
  موادمخدر، مجازات استرداد قاچاقچيان موادمخدر،   با قاچاق مرتبط
 موادمخدر  موضوعه  ب  رسيدگي  ويژه  مركزي  شديد، ايجاد پليس هاي

 .نمود  در هركشور را توصيه
   ملل ، سازمان  ملل  جامعه  و انحالل  دوم  جهاني  از جنگ پس

  1. داد  موادمخدر صورت  كنترل  را در راستاي هايي متحد تالش
  متحد  ملل  سازمان، ملل  جامعه سيسا تي،الملل  بين هاي  تالش نتيجه
ها   دولت  به ترياك  و واردات صادرات   انحصار تجارت  پروتكلو ارايه

 و افراد  شدهن   و علمي  پزشكي  مصارف  محدود به  از ترياك  استفاده.بود
 . نمايند  استعمال توانستند ترياك معتاد با مجوز مي

    بندي ع جم  از كشورها با هدف ادي تعد1961  در سال
   تشكيل  جلساتي ، گذشته هاي ها و پروتكل ها، كنوانسيون كنفرانس

                                                           
 مجمع عمومي 1948 شوراي اقتصادي اجتماعي كميسيون موادمخدر را تشكيل داد ودرسال 1946 در سال -1

 سازمان ملل با تصويب پروتكلي نظارت برموادمخدر را به موادي كه توسط سازمان بهداشت جهاني مشخص
 . مي شود، تسري داده است
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 منظور   و به1  واحد موادمخدر منتهي  انعقاد كنوانسيون  به دادند كه
در .  گرديد  موادمخدر تشكيل  كنترل الملل  بين تا در امور، هي تسهيل

 امضا شد و   در وين گردان وان مواد ر  كنوانسيون1971  سال
   و تحت گرفت  قرار مي  مورد استفاده  در جهان  كه موادمخدر جديدي

 1988   در سال. گرديد  را شامل  قرار نداشت1961   كنوانسيون نظارت
   به گردان  موادمخدر و مواد روان  غيرقانوني  قاچاق  عليه كنوانسيون

 موادمخدر و   درباره المللي  بين  كنوانسيون  آخرين  رسيد كه تصويب
 .   2شود  مي  تلقي الملل  بين  و مشاركت  و همكاري  يافته  سازمان جرايم

 موادمخدر درگير  لها با مس  جهان  كشورهاي  حاضر كليه در حال
   كه  گرديده  موجب  خطرناك  پديده ثار سوء اينآ و  هستند و پيامدها

  هاي كنوانسيون با  خود  و احوال  اوضاع و  با شرايط ها متناسب دولت
   تقاضاي  و كاهش  عرضه  كنترل هاي  و برنامه  شده  هماهنگ الملل بين

 موادمخدر را در  الملل  بين  با قاچاق  و مبارزه موادمخدر، سوءمصرف
 با موادمخدر   مبارزه  هركشور نهاد و سازمان.دهن قرار د دستوركار خويش

   به ها و باتوجه  كنوانسيون  پوشش  تحت،ور مربوط و ام  كرده سيسات
 ، شده  انجام هاي  تالش رغم علي. شود  مي  متمركز پيگيري  داخلي قانون
 افزايش تقاضاي مصرف ، ترين چالش كشورهاي  جهان در بعد مليمهم

 .غيرمجاز مواد مخدر و قاچاق بين المللي مواد مخدر است
   المللي  بين  جرم موادمخدر، المللي  بين  قاچاق

   عنوان  را به  ذيل  خصايص توان  مي الملل  بين  جرايم  با بررسي
 .   دانست الملل  بين  جرم سازندهعناصر 

                                                           
 كشور به آن ملحق شده و ساير كشورها هم 158دو تاكنون بيش از كشور امضاش80 اين كنوانسيون توسط -1

 .معموالً مفاد آن را رعايـت مي كنند

كشور عضو كنوانسيون 18، 1961 كشورآسيايي غيرعضو كنوانسيون 24بيست كشور از1996 تا پايان سال -2
 به هيچ كدام از  ملحق شده اند و دو كشور قزاقستان و گرجستان1988كشور به كنوانسيون 19 و 1971

 .كنوانسيون هاي بين الملل موادمخدر ملحق نشده اند
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  المللي  عنصر بين-  الف
    عنصر فراملي-  ب
    عنصر دولت-  ج

  توان  موادمخدر مي  قاچاق  را در موضوع  فوق  خصيصه هرسه
   اين انواع.   است  فراملي  يافته  سازمان  جرم مخدر يك مواد  قاچاق. يافت
  ها، حاكميت  انسان  سالمت  تهديد كننده المللي  بين  در صحنه جرم

  المللي  بين  و مقررات  اصول  و ناقض  جهاني كشورها و امنيت
   مستقيم  كه  است  فعلي  يا ترك علف،  المللي منظور از عنصر بين. است

 و   است الملل  بين  جامعه  و امنيت  صلح  تهديدكننده يميا غيرمستق
و . شود  بشر مي  جمعي  وجدان دار شدن  جريحه  موجب  آن ارتكاب
  رفتار مجرمانهبه آن معناست كه   المللي  بين  جرم  بودن فراملي
   و يا عمل ثيرگذار استا كشور ت  از يك  بيش  ملي  و امنيت برمنافع
  رود و يا اتباع  ميتر كشور فرا  يك  ملي  مرزهاي دوده از مح مجرمانه

 در   عنصر دولت منظور از دخالت .مي گيرد كشور را دربر   از يك بيش
   توسط  ياد شده هاي  با ويژگي  جرم  كه  است  اين الملل  بين جرم

  موريناها و م  دولت ، نمايندگان  دولت  يا رويه  از سياست بخشي
   از اعمال دسته  آن  شامل الملل  بين جرايم".گيرد ي م  شكل دولتي

   جامعه  از نظر منافع  را كه  و بنيادي  تعهد مهم  يك  كه  است غيرقانوني
  1."كند  مي  نقض،  است  اساسي  اهميت  داراي المللي بين

 در   كه  است  جرايمي  موادمخدر از جمله المللي  بين قاچاق
ها،   انسان  سالمت  تهديدكننده وپيوندد  مي قوعوه  ب الملل  بين صحنه

   و مقررات  اصول ض و ناق  جهاني  جامعه  كشورها و امنيت حاكميت
 .  2 است المللي بين

                                                           
 .1376 هوشنگ مقتدر، حقوق بين الملل عمومي، دفتر مطالبات سياسي و بين الملل تهران-1

 كه اكثريت كشورها به آن ملحق شده اند 1988 و 1971،1961 كنوانسيون هاي بين الملل موادمخدر مصوب -1
 .لمللي  و منبع حقوق بين الملل محسوب   مي شودعهدنامه هاي بين ا

www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com

www.irebooks.com



 
   33 

 

 

 از   اعم  جوامع  اساسي  بنيادهاي،  رفتار مجرمانه  اين همچنين
كند و  ها را تهديد مي  و خانواده ، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي
 كشور را   از يك  بيش  اتباع، ثيرگذار بودها ت اي  و منطقه  ملي برمنافع
 .   است شود و واجد عنصر فراملي  مي شامل

   پديده  و برخورد با اين  در مقابله  يا چند دولت  يك ناتواني
   در مقدمه  كه الملل  بين  كشورها و جامعه  و نگراني  يافته سازمان

   جرم  بودن المللي  بين  دليل توان  را نيز مي هها ذكر شد كنوانسيون
 .   موادمخدر دانست قاچاق

 
  موادمخدر المللي  بين  و قاچاق  يافته  سازمان هاي گروه

   يافته  سازمان ، جرم كنيم  مي  صحبت  يافته  سازمان  از گروه وقتي
   جرم ك موادمخدر نيز ي المللي  بين قاچاق. شود  متبادر مي  ذهن نيز به
   يافته  سازمان هاي  باندها و گروه  توسط  كه  است  يافته  سازمان فراملي

   كشورها را پشت  مرزهاي ، و تجهيزات  نيرو، امكانات  مراتب با سلسله
 و در مسير   نموده ها را نقض  دولت  سرزميني  صالحيت،سرگذاشته

، ترور و  ربايي يما هواپ  از قبيل  ديگري  جرايم، از مبدا تا مقصد حمل
  همراهه را نيز ب...  و  و مهمات  سالح ، قاچاق  زيست  محيط ، تخريب قتل

 .  خواهد داشت
   كه  از اشخاص هايي  باندها و گروه  توسط  ارتكابي  مجرمانه اعمال

  اند و قصد آنها سود و فايده  آمده  گردهم ، و متشكل  منسجم صورته ب
 و   نيرو، امكانات  تجمع  به. دارد  نام  يافته ن سازما ، جرم  است مالي

   سازمان  گروه نيز مجرمانه هاي  فعاليت  براي  يافته  سازمان  مالي قدرت
  همراهه  ب  فراملي  خصيصه  هرگاه  يافته  سازمان جرم. مي گويند  يافته
 موادمخدر   و قاچاق  است المللي  بين  امنيت  باشد، تهديدكننده داشته
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   خصيصه،گيرد  مي  انجام  يافته  سازمان ها و باندهاي  گروه  توسط هك
 .    1 است المللي  بين  جرم  و يك  داشته فراملي

 گروه و ندها با  فعاليت ترين مدهع،  موادمخدر المللي  بين قاچاق
 موادمخدر  ثير قاچاقاو ت بودن سودآور .2  است الملل  تبهكار بين هاي

 با   يافته  سازمان هاي  گروه  كه  گرديده  موجب استدر اقتصاد و سي
   پنهان  و هدايت  و حمايت  مافيايي هاي ها و سازمان  كارتل به اتكا

 موادمخدر بپردازند و در  المللي  بين  تجارت  خاطر به ها، آسوده قدرت
   در بخش  اقتصادي گذاران  سرمايه ترين  بزرگ ،الملل  بين صحنه

 .    شوند  محسوب گردان  روان داروهايموادمخدر و 
،   شرقي  مافيا در اروپاي3 در كلمبيا،  و كالي  مدلين هاي كارتل

،   موادمخدر مسكو در افغانستان تريادها در اروپا، آمريكا و آسيا و گروه
 و   و نقل  حمل  و عامل  مطرح هاي  كارتل  از جمله الئوسو   لندن
 مواد   توليد تا توزيع  از مرحله در هستند كه موادمخ المللي  بين قاچاق

 .4كنند  مي  و هدايت  كنترل  جهاني را در سطح
 دارد و از   جهاني  مافيا شهرت  گروه، تبهكار هاي  سازمان در بين

 سيگار و تنباكو   سود قاچاق  شدن  كم  به  بعد با توجه  به1969  سال

                                                           
 طرح عملياتي جهاني براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي يكي از اقدامات كنفرانس بين المللي وزيران -1

 . تشكيل گرديد1994 نوامبر سال 23تا21 كشور جهان بود كه در ناپل ايتاليا از 142كشور و دادگستري 

گروه ها از زيرساخت هاي مدرن عصر فعلي از قبيل كامپيوتر، ماهواره، تجهيزات مخابراتي و  اين باندها و -2
 ارتباطي سالح هاي سبك و نيمه سنگين، هواپيما، كشتي، انواع خودرو برخوردار بوده و آگاهانه گردهم 

 هاي سازمان مي آيند و داراي سازمان، تشكيالت و سلسله مراتب هستند و جهت تحقق اهداف خود تبهكاري
 . يافته را نيز مرتكب مي شوند

، پايتخت كلمبيا (Bogota) مايلي غرب بوگوتا150 در (Medellin) مقراصلي كارتل مدلين، شهر مدلين -3
 . مايلي جنوب غربي پايتخت قرار دارد200 در (Cali)و مقر اصلي كارتل كالي شهر كالي 

از بزرگترين و با نفوذترين سازمان هاي تبهكار بوده و  در چين و هنگ كنگ (Triad) انجمن هاي ترياد -4
اقداماتي شبيه مافيا دارند و در هنگ كنگ در برخي شورش هاي داخلي نقش داشته اند، به جز فعاليت هاي 

 . تبهكارانه و قاچاق، اقدامات قانوني تجاري نيز انجام مي دهند
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   همچون  ديگري اند و اقدامات ه آورد  روي يني و كوكا يني هرو  قاچاق به
 .   1دهند  مي  انجام  گسترده صورته  را نيز ب گري  و روسپي  سالح تجارت
 

  المللي  بين  جرايم  به  كشورها در رسيدگي  صالحيت
)  الملل  بين  حقوقي شخصيت( كشور   دهنده عناصر تشكيل

 كشور در  سيسا با ت . و حاكميت ، دولت ، جمعيت  سرزمين:عبارتند از
   موضوعيت ، و حاكميت  عمل  استقالل ، با عناصر فوق  معين سرزمين

   و حاكميت  است  از حاكميت  خاصي  جنبه  صالحيت.خواهد يافت
   قانون صورته  ب  كه  دولت  حقوقي و  عمومي  از توانايي ست اعبارت

 . 2 شد خواهد اعمال و ساير امور  برافراد، اموال
   ماهواره  و صنعت  و اطالعات  ارتباطات  تكنولوژي سريعهرچند رشد 

   را با مشكل الملل  بين  جرايم  به  رسيدگي ها براي  دولت ، صالحيت و رايانه
 :  استوار استليذ  هاي ها برپايه  دولت  صالحيت، اما كرده مواجه

   به  باتوجه  جرم  به  رسيدگي اين اصل  موجبه  ب   : سرزميني  صالحيت.1
   نوع در اين. گيرد  مي  انجام  از آن  يا بخشي  تمام  ارتكاب محل

 در قلمرو   از آن  يا بخشي  تمام  را كه ها جرايمي ، دولت صالحيت
  ها قلمرو آن  يا آثار سوء در محدوده  و يا نتيجه ها رخ داده آن حاكميت

 ، ميني سرز  صالحيت اصل . كنند توانند رسيدگي  را ميبرجا گذاشته
 .   است المللي  بين  شده  پذيرفته  اصل يك

   تعقيب ها حق  دولت،  اصل  اين موجبه ب :  جهاني  صالحيت  اصل.2
  كه  اين  به  توجه  بدون، قلمرو خود دارند  را در داخل نا از مجرم برخي
   كشوري  چه  تبعه،  جرم  يا قرباني  و مجرم  افتاده  در كجا اتفاق جرم
   جامعه  عليه ،رايمج   گونه  اين  كه  است  براين  فرض چون.  باشد
   سرزميني  استثنا براصل  يك  اصل  اين.  است  داده  رخ الملل بين

                                                           
 .1377رميزان،نش:  حسين ميرمحمدصادقي،حقوق جزاي بين الملل، تهران-1

 .1370، آذر26 هوشنگ مقتدر،نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران،شماره -2
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   مجازات  بدون ،الملل  بين  جرايم  كه  است ناي  ش و هدف  است صالحيت
   است المللي  بين  جرايم  موادمخدر از جمله المللي  بين قاچاق. 1نمانند

   انواع  تنوع  لحاظ  ولي به،شود  مي  آن  شامل  جهاني  عام  صالحيت كه
  ، است  نوع  كدام ولشم م  جهاني  صالحيت كه موادمخدر در اين

 . وجود دارد ابهامات
   دارد نسبت  حق  هردولتي ، اصل  اين موجبه ب : جهاني  صالحيت  اصل.3
   صورت اش  حياتي  و منافع الل و استق  امنيت  عليه  كه  جرايمي به
   از مرزهايش  در خارج كهرا    كند و جرايمي  صالحيت  اعمال،گيرد مي

خود اردوگاه هاي  مي تواند در به او ضرر مي رساند را  از هرحيث
 .   2 قرار دهد  تعقيب تحت

 از قلمرو   در خارج  كه اي  يا بيگانه  نيز هرايراني  ايران در حقوق
   اسالمي  جمهوري  عليه  اقدام  همچون  جرايمي  مرتكب، ايران  حاكميت

   تعقيب  قابل  قضايي شود در محاكم...  و  رايج  اسكناس ، جعل ايران
 . 3باشد مي

 موادمخدربا    و مبارزه  ابعاد ممنوعيت
 موادمخدر و   همه  اشتراك  وجه، شد  گفته  كه گونه همان

   برسلسله ها آن ثير قويا و ت  بودن سوءمصرف  ، قابل گردان  روان داروهاي
 .  است  كننده  و رفتار مصرف اعصاب

   موادمخدر و مقابله  و مصرف ، توزيع  كشت  قانوني  منع رغم علي
  المللي  و بين  ملي  موادمخدر و اقدامات  سوءمصرف و با توليد، توزيع

 و  ، عرضه ءمصرف با اعتياد، سو  اجتماعي  و مخالفت  پديده  اين عليه
                                                           

دزدي دريايي، جرايم جنگي، نسل كشي، نژادپرستي، هواپيما ربايي، گروگان :  جرايم بين الملل عبارتند از-1
 ... .گيري، تروريسم، سرقت موادهسته اي، تجاوز ارضي و

ي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، آلمان و آمريكا صالحيت محاكم اين كشورها در  قوانين بسيار-2
رسيدگي به جرايمي كه در خارج ارتكاب يافته ولي موجب خدشه دار شدن منافع اين كشورها مي شوند را به 

 . رسميت شناخته است

 .1370 قانون مجازات اسالمي مصوب سال 5 ماده -3
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،   ممنوعيت طرفداران.  است  داشته  صعودي  موادمخدر روندي تقاضاي
 و   دانسته  آن  مصرف  افزايش را موجب  موادمخدر  در مصرف آزادي
 اعتياد   گام  اولين، موادمخدر  مصرف  را به  افراد جامعه  تفنني گرايش
  اعتياد در 1 تماعي و اج  فردي هاي  پيامدها و هزينه.مي كنند  تلقي

 ، كشورها  و امنيت  در حاكميت  آن الملل  بين ثير قاچاقا و ت بعد داخلي
   كردن  اعالم  و غيرقانوني  تحريم  سمت ها را به  و دولت  جهاني جامعه
در .   است  كرده  موادمخدر هدايت  و قاچاق  مصرف،، توليد، توزيع كشت

   مصرف  تقاضاي  تقليل  در جهت ييها  تالش، عرضه كنار منع
 و  ، درمان ، پيشگيري  عمومي  آموزش.صورت گرفته استموادمخدر 
   تقاضاي  تقليل  در جهت  كه  است  اقداماتي  از جمله  معتادان بازپروري

  رغم علي .شود  مي  اجرا گذاشته  موقع  موادمخدر به سوءمصرف
 موادمخدر با  نوعيت مم ، طرح  ملي هاي  و تالش المللي  بين اقدامات
 .  است آميز نبوده  با اعتياد موفقيت  تقاضا و مبارزه  كاهش هدف

 تنها   نه  عرضه  عليه  و مبارزه  قوانين  اعمال،  و ممنوعيت محدوديت
  از نظر قيمترا    عرضه  منحني  بلكه ، نداشته دنباله  تقاضا را ب كاهش

 .  است هكرد  وديسير صعدچار را  موادمخدر   مصرف و تقاضاي
 در   آن  به  احترام و  قانون  رعايت  افراد به  الزام ،طور كليه  ب
 و   شاهد تخلف  روزانه،  اجتماع  در عرصه، ندارد  كاربرد مطمئن ،جامعه
   عدم , ماليات  از پرداخت فرار مردم.   هستيم  و مقررات  قوانين نقض

   عليه  قانوني  اقدامات.  است  آن نمونه...  و  رانندگي  قوانين رعايت
   نوع  اين  حل  لذا بايد براي،  نيستخارج   قاعده  از اين موادمخدر هم

 . قرار گيرد  در اولويت  و آموزشي  فرهنگي هاي  تالش ،ليمسا
 و   جهاني  موادمخدر، جامعه  سوءمصرف  و اجتماعي  فردي هاي هزينه
 موادمخدر   عليه  محدودكننده رات و مقر  قوانين  تصويب ها را به دولت

                                                           
ضرر و زيان روحي و جسمي فرد و هزينه هاي اجتماعي، ضرر و زيان خانوادگي،  هزينه فردي شامل -1

 .اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه است

www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com

www.irebooks.com



 
 ... قاچاق بين المللي موادمخدر  38

 

 

 و   غيرمستقيم هاي  و هزينه  قانوني  عوارض  وليكن ، است واداشته
 موادمخدر   مصرف  بيشتر از هزينه  مراتب  با موادمخدر به  مبارزه جانبي
    بازدارنده المللي  و بين  ملي  در سطح  شده  انجام  و اقدامات بوده
 :زيرا ند،  ا نبوده

 و خوشايندي ،  لذت  با نوعي  موادمخدر همراه رف مص.1
.   است  و اثربخش  دهنده  تسكين  آن  دارويي  و جنبه  است آوري نشاط

 دانسته  اعتياد   اول  گام  كه  آن  استعمال  افراد به  تفنني گرايش
 .  است  دليل  همين  بهمي شود
  ادمخدر نبوده مو  تحريم  پذيراي ، جامعه  عرف ، از نظر فرهنگي.2

 نظر   ندارد و اتفاق  شرعي  منع  آن  نيز مصرف  اسالمي و در كشورهاي
 .  نيست  الكل  تحريم  همچون  آن در تحريم

   كنترل  موادمخدر تحت  و مصرف  توليد، خريد، فروش.3
گيرد و   مي  كشورها صورت  داخل  و حقوق الملل  بين هاي كنوانسيون

   وجود دارد و همين  مرزي، موادمخدر مصرف مجاز و سوء  مصرف بين
   و گرايشبوده موادمخدر    ثير مسكنا و ت  مطلوبيتترويج   عامل لهامس

 .  است  داشته دنباله  را ب تفنني
  با موادمخدر  و مبارزه  ممنوعيت  ثانوي  عوارض

 ها   و دولت مورينا با م  قاچاق  عوامل  و مسلحانه  خشن هاي  درگيري.1
  موادمخدر  تبهكار و قاچاقچيان  باندهاي  بين  و غارت  قتل.2
   عنوان  به  قاچاقچيان  اقداماتي و القا  مطبوعاتي پردازي  چهره.3

   قهرمانانه اتاقدام
 و   با قتل  همراه  مسلحانه  موادمخدر و تجارت  در تجارت  خشونت.4

   كشي آدم
   به  زدن دستدر نتيجه، د و  مواد افراد معتا مينا ت  هزينه  افزايش.5

  مينا ت  جهت  ساير جرايم  و ارتكاب ، خودفروشي برداري ، كاله دزدي
  مواد ههزين
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بارتر و   زيان  مراتب  به  كه  مواد جايگزين  مصرف  افراد به  هدايت.6
 هستندتر  خطرناك

ر  موادمخدر د  اعتياد به  داشتن  از پنهان  ناشي  و پيامدهاي  عوارض.7 
 ها خانواده

   مراكز بهداشتي  افراد به  و مراجعه  درماني هاي  هزينه  افزايش.8
ها از   ساير بيماري  به  شدن  آلوده و ، تصادفات  دارويي مسموميت(

  ....) ايدز و جمله
  موادمخدر ترانزيت

   اقتصادي ها جنبه  دولت  برخي  موادمخدر براي المللي  بين قاچاق
  دنباله  ب  را هم  ديگري  پيامدهاي  كه  است  پرسودي  و تجارت داشته
 از   موادمخدر، يكي  اجتماعي_   سياسي هاي نظر از جنبه صرف .دارد

 ، موادمخدر  معضل  حل  براي المللي  بين  جامعه  توفيق  عدم  مهم عوامل
   كننده ، توزيع  توليدكننده هاي  دولت  بعضي اقتصادي و   سياسي منافع
   تاكنون ، ناگوار آن  پيامدهاي رغم  علي  كه  است  ترانزيت شورهايو ك

 مراكز  دور بودن .اند  برنداشته  موادمخدر دست  پرسود قاچاق از تجارت
  المللي  بين  تجارت ، سودآور بودن  آن توليد موادمخدر از مراكز مصرف

  اي و كشوره  در مسير ترانزيت  كشورهاي  اقتصادي  ضعف،موادمخدر
 تبهكار  ها و باندهاي ها، سازمان  كارتل  و منافع ، رقابت  كننده مصرف

ها و ساير   دولت  برخي  و غيرمستقيم  مستقيم ، مشاركت المللي بين
 گيرد و   انجام  سهولت  موادمخدر به  ترانزيت  كه  گرديده  موجب، عوامل
   حمل كننده   مصرف  كشورهاي  غيرمجاز به صورته  موادمخدر ب انواع

 . گردد و توزيع
  ، تجهيزات  پيشرفته  موادمخدر با امكانات المللي  بين قاچاقچيان

 و   نظامي  نيروهاي  از ضعف  و با استفاده  يافته  و سازمان نظامي
 اروپا و آمريكا  ، از قلمرو كشورها موادمخدر به  و مرزي انتظامي
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   آشكار و با تطميع  موادمخدر گاهي رانزيتت. 1كنندترانزيت مي 
  و دولتي  با مقامات  پنهاني  با هماهنگي و احتماال  دولتي مورينام

گيرد و   مي  انجام  قاچاق هاي ها با شبكه  دولت  برخي  اقتصادي مشاركت
 بندي  وبسته  تجاري  ساير اقالم  و با پوشش  پنهاني صورته  ب گاهي
 و از   تركيه  به  ايران از خاك  موادمخدر  .شود  مي  استاندارد،حمل هاي

 و  ترياك. گردد  مي  منتقل  و آلباني  و مقدونيه  بلغارستان آنجا به
   حمل  غربي  مقصد اروپاي  به  ايتاليا و مقدونيه  به  شده  ترانزيت ينيهرو
 و   يونان  به  محلي  مصرف  نيز براي  حشيش هاي شود و محموله مي

  المللي  بين  در قاچاق  مهم لها مس  يك ،ترانزيت .دنشو  مي ايتاليا ارسال
،   يافته  سازمان  و پنهان  منظم ، وسيع هاي  با شبكه  كه موادمخدر است

ها را   شبكه اين. كنند  مي  موادمخدر را سازماندهي  جهاني  و نقل حمل
  و   محلي ها و مقامات  دولت ، برخي المللي  تبهكار بين باندهاي
 .كنند  مي  سازماندهي دارويي  هاي شركت

   يافته  سازمان هاي  گروه  مواد توسط  و ترانزيت  ايمني تضمين
 از   و ترانزيت  توليدكننده گيرد و موادمخدر از مبدا كشورهاي  مي انجام

   سهولت  آمريكا و آفريقا به، اروپا  بازار مصرف  در مسير به كشورهاي
 و   افغانستان، مركز توليد موادمخدر ترين در آسيا مهم .گردد  مي حمل

 از چهار   بيش  منطقه  در اين  مواد توليد شده  حجم. است پاكستان
ه  ب   ايران  اسالمي  جمهوري از طريق  آن  اعظم  بخش  كه  است هزار تن
 نظر   از نقطه ايران .مي رود مقصد آمريكا و اروپا   به  ترانزيت صورت

   خطرات  به  باتوجه2  طاليي  هالل  در منطقه  شدن  و واقع جغرافيايي
   موادمخدر به  مسير انتقال ترين ، كوتاه  و دريايي  هوايي  و نقل حمل
   همواره، كشور  شرق  موادمخدر از مرزهاي  ترانزيت لها و مساستاروپا 

                                                           
 كشورهايي چون مراكش، الجزاير، نيجر، بنگالدش، اتيوپي، افغانستان، پاكستان، تايلند، الئوس، كامبوج، -1

 .له مراكز اصلي ترانزيت موادمخدر محسوب مي شوندمكزيك، ايران و جمهوري هاي تازه استقالل يافته از جم

 .مي باشد... منطقه موسوم به هالل طاليي شامل كشورهاي افغانستان،پاكستان،تركيه،لبنان و-1
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   گسترش  اصلي  و عامل  بوده  و انتظامي  امنيتي  از مشكالت يكي
 .گردد  مي  كشور محسوب در و اعتياد در داخل موادمخ سوءمصرف

   ايران  ترانزيتي_   استراتژيكي  و موقعيت  موادمخدر در منطقه وضعيت
   متوقف باموادمخدر در ايران  مبارزه سال  اگر يك  كه  است اي  گونه به

 و  ، فرانسه  انگلستان  كشورهاي  مصرف  سال4   اندازه  به شود، موادي
 .   1رسد  اروپا مي  به  ايران طريقايتاليا از 

 متحد    ملل  موادمخدر سازمان  كنترل  برنامه، راستا در همين
)UNDCP (13   كمك  و طرح سيسا ت  را در ايران  سازمان دفتر اين 

 با   در مقابله  ايران  توان  تقويت  متحد براي  ملل  سازمان  دالري ميليون
 . 2  است ده موادمخدر را آغاز كر ترانزيت
 

  موادمخدر   با ترانزيت  درمبارزه  ايران  فراروي هاي  چالش  مهمترين
   موادمخدر در افغانستان  و توليد انبوه  وسيع  كشت.1
    و ساير همسايگان  و افغانستان  با پاكستان  مرزيدگي گستر.2
 و  ام انسداد، استحك  طرح  در اجراي ويژهه  ب  مبارزه  بر بودن  هزينه.3

  مرزها كنترل
   شرقي  در مرزهاي  و خويشاوندي ، فرهنگي  قومي  وجود مشتركات.4

  مرز سوي كشور با آن
  كشور  در شرق  مرزي  ساكنان  معيشتي  و وضعيت  اقتصادي  شرايط.5
   تجارت  و سودآور بودن اي  و منطقه المللي  بين  قاچاقچيان.6

 موادمخدر
 از  بيش (  در افغانستان  مواد توليد شده انتقال  ناپذير بودن  اجتناب.7

   جهان  ساير مناطق به)   در سال  تن4000
                                                           

 .6/4/78، 16541كيهان،شماره.UNDCP معاون دبيركل سازمان ملل متحد و مديراجرايي-1
) 5/4/78(1995مي به تجهيزات مقابله اي از تاريخ ژوئن  اين طرح باهدف انسداد مرزها و تقويت نيروي انتظا-2

 .در مرزهاي شرقي كشور اجرا شده است
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    و آفريقايي  آمريكايي،  اروپايي  موادمخدر در كشورهاي  بازار پررونق.8
    تطهير پول لها و مس ، بحرين  دبي اي  منطقه  با مراكز تجاري  مجاورت.9

   و تقاضاي  عرضه  كشور، افزايش داخل موادمخدر در   سرريز شدن.10
  موادمخدر  سوءمصرف

    .1 موادمخدر  با ترانزيت  مبارزه  و اجتماعي  فردي هاي  هزينه.11
 

  موادمخدر  قاچاق  عليه الملل  بين  همكاري  ضرورت
   پديده  عليه  آن  و سير تكاملي الملل  بين هاي  همكاري  تاريخچه

   كه  است  واقعيت يد اينو م تاكنون 19092  موادمخدر از سال
 را   توسعه  و در حال  از پيشرفته  كشورها اعم موادمخدر همه

 كشورها، تهديد   و امنيت تهديد حاكميت.  است پذير كرده آسيب
 موادمخدر  المللي  بين  قاچاق   ن يافت  سازمان و  جوامع  اساسي بنيادهاي
   جهاني  بليه  عليه  همكاري ا براي كشوره  و مشتركات  عوامل از جمله

 . موادمخدر است
 و   و كنترل  كاهش  با هدف المللي  بين هاي  تالش  اكنون هم

   ملل  در دستور كار سازمان، موادمخدر  و قاچاق  با سوءمصرف مبارزه
 موادمخدر   پديده  شدن جهاني .  است ها قرار گرفته متحد و دولت

  ناپذير كرده  اجتناب  با آن  را در امر مقابله المللي  بين هاي همكاري
  توانند با اين  كشورها نمي ، ملي  در سطوح  دليل همينه  و ب است
 و تجهيز   يافته  سازمان هاي  ورود گروهبه خاطر ،3 نمايند  مقابله پديده

 و   و حمل  ارتباطي  وسايل ترين  پيشرفته  انواع  به الملل  بين قاچاقچيان
                                                           

 نفر از بهترين نيروهاي اين 2400 بيش از دو دهه مبارزه با موادمخدر، هزينه هاي سنگيني همچون شهادت -1
 دسترسي به مواد هنوز اين در حاليست كه, سرزمين و صرف روزانه حدود يك ميليارد تومان را در پي داشته

 .آسان است و شمار معتادان رو به تزايد است

 . در شانگهاي چين بوده است1909 مبدا تالش هاي بين المللي تشكيل كميسيون سال -2

سال مبارزه باموادمخدربه شدت ادامه داشته است اما  ره آوردآن 20 درجمهوري اسالمي ايران بيش از-3
 .اجتماعي وافزايش تقاضاوكاهش سن اعتيادبوده استضرروزيان وهزينه هاي فردي و
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 در  كاري  پنهان  و اصول  پليسي  اطالعاتي هاي  شيوه كارگيريه ، ب نقل
   در سطح  و پيوند قاچاقچيان  ارتباطو موادمخدر  و قاچاق امر ترانزيت

 روه  روبي مهار  غيرقابل  داخلي ها با معضل ، كشورها و دولت الملل بين
   واحد جهاني ي استراتژ،المللي  بين  جز با اراده  با آن  مقابله  كههستند

 .    1پذير نيست  امكان ، ملي  قوانين  و همساني و هماهنگي
 قواعد و   نقض، كشورها  و حاكميت  تهديد امنيت از جنبه

  هاي  تالش  دارد كه  نيز ضرورت المللي  بين هاي  و كنوانسيون مقررات
   در جهت المللي  بين هاي  و همكاري  شده  و هماهنگ  منسجم ملي
 سازمانها و  موادمخدر در دستوركار دولت يالملل  بين مايرج با بلهمقا

  المللي  بين  و ترانزيت  قاچاق چرا كه ، قرار گيرد المللي  بين هاي
   اصل  كشورها و ناقض  در امور داخلي  مداخله  نوعي،موادمخدر
   عمل  يك المللي  بين  قراردادهاي  از جنبه، است  سرزميني صالحيت

   يا چند كشور مرتبط  يك  حقوقي  و با نظم محسوب شده  انهمجرم
 موادمخدر در   و قاچاق  ترانزيت  بودن  فرامليضمن آنكه  است

   روزافزون معضل .  است  ايجاد كرده  كشورها اخالل  و امنيت حاكميت
 كه   است يالملل  تهديد بين ها و يك  انسان  درد مشترك،موادمخدر
 خطر   و يك ها را تهديد نموده  انسان اخالقي و   جسمي سالمت

   سوءمصرف.2شود  مي  بشر محسوب  براي  و اجتماعي اقتصادي
  مي كند، ايجاد   و رواني  جسمي  وابستگي، مكرر صورته موادمخدر ب

 و   نموده  ناهنجاري پذير و دستخوش ها را آسيب  خانواده  اول در مرتبه
مي  خطر قرار   در معرض  اجتماعي دهاي و نها  جامعه ، آن با گسترش

  دهي  سربار و فاقد بهره  نيروي، معتاد در هركشور  و جامعه.گيرند

                                                           
 ميليون معتاد در 214به نقل از آقاي عبدالرضا خزايي 1378 براساس آمارمنتشرشده در روزنامه مشاركت بهمن-1

 . جهان وجود دارد كه از طريق قاچاق مواد مخدر تامين مي شوند

 .1961 مقدمه كنوانسيون واحد موادمخدر در مصوب -2
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 اقتصاد   به  آن المللي  بين  موادمخدر و قاچاق سوءمصرف .1 است
 . 2كند  وارد مي  نيز آسيب الملل كشورها و اقتصاد بين

  موادمخدر  عليه المللي  بين هاي ها و همكاري كنوانسيون
  هاي مكاريه   حاصل، موادمخدر المللي  بين هاي كنوانسيون

 ،ها  كنوانسيون اين.  هستند 1988 تا 1909   از سال يالملل بين
  با موادمخدر  مبارزه ولو مس ي،الملل  بين  كنترلي ها و نهادهاي سازمان

هستند و حركت در  موادمخدر   عليه المللي  بين  همكاري مبنايو 
   تلقي  در جهان  پديده  مهار اين  جهت ثريو م  تواند گام  مي ير آنهامس

 در   هماهنگ  اقدام  ضرورت، بر موادمخدر هاي در كنوانسيون .گردد
   اصول  براساس يالملل  بين هاي  موادمخدر و همكاري  عليه  جهان سطح

 موادمخدر و   قاچاق  نمودن كن  ريشه  براي  مشترك واحد و هدف
 .  است كيد شدها ت،  در امور كيفري  جهاني هاي مكاريه

 يكديگر در امور   كشورها به  و ياري  كمك  يعني  قضايي معاضدت
   كسب  جهت"   نظارت  تحت  حمل" و   دادرسي يني آ ، انتقال قضايي

به  .  است  ضروري، موادمخدر غيرمجاز  عليه  جهاني  در مبارزه موفقيت
 از كشورها 1988   سال  مصوب  كنوانسيون7  در مادههمين جهت 

 مفاد   اجراي در راستاي خود را   داخلي  قوانين  كه  شده خواسته
 .   3 نمايند  وضع نوكنوانسي

                                                           
استنادگزارش سازمان بهداشت جهاني، خانواده هاي ازهم گسيخته به نوعي با مساله موادمخدر ارتباط پيدا  به -3

 .مي كنند

 ميليارد 700، بالغ بر 1377ميلياردتومان و در سال 480، 1373 خسارت ناشي از موادمخدر در ايران در سال-3
 .تومان برآورد شده است

، شرايط و عناوين درخواست معاضدت قضايي و نوع همكاري ها را 7، درماده 1988 كنوانسيون مصوب -1
 .تضمين كرده است
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  هاي  طرف  نيز به1971 و 1961   مصوب هاي در كنوانسيون
 با   باشند و در مبارزه  داشته  نزديك  همكاري  كه  شده متعهد توصيه

 . 1 كنند  يكديگر كمك  به گردان  روان  موادمخدر و داروهاي قاچاق
 1981   مصوب  در كنوانسيون  روشني  مفهوم ،نااسترداد مجرم

 استرداد   و چگونگي  شرايط، بند12 در ،  آن6   ماده  كه موادمخدر است
   در خصوص  مفاد كنوانسيون اجراي .  استرا بيان كرده  نامجرم

   و سياسي  حقوقي  در روابط  بحث  قابل لها مس ك ي نااسترداد مجرم
   مفهوم ها از اين  دولت ، كنوانسيون  تصريح رغم علي .  كشورهاست بين

 هاي و رفتار  سياسي ثير روابطا ت  و تحت  داشته متفاوتيهاي تفسير
   نيز دستخوش نا و استرداد مجرم  قضايي  معاضدت لها مس ،متقابل

 1961  هاي  در كنوانسيون نااسترداد مجرم .  است  بوده تغيير و تحول
 و پيشنهاد  توصيهصرف    و به  بوده  كافييي اجرا  فاقد ضمانت1971و 
   مورد توجه1988   در كنوانسيون  مهم اين.  است ها اكتفا شده  دولت به

   بين ي نظرهاي اختالف عمل در   ولي،  بوده امضا كنندگان  و دقت
 در   مفاد كنوانسيون  كامل  از اجراي  مانع ارد كهها وجود د دولت

 از  المللي  بين تطهير پولقانون  .  است  شده  استرداد مجرمين خصوص
 3   ماده . موادمخدر است  با قاچاق  مبارزه ها در جهت  تالش بارزترين

   كرده  عضو را ملزم هاي  و دولت  متعاهدين1988   مصوب كنوانسيون
   الحاقي  موادمخدر را در قوانين  از قاچاق  حاصل ير پول تطه  كه است
  ، آن  طي  كه  است  فرايندي  پول شستشوي.  كنند  تلقي  جرم،خود

   تبديل  قانوني  حالت  را به  غيرقانوني  و درآمدهاي  منابع شخص
 .   2نمايد مي

                                                           
 .1971 كنوانسيون مصوب 21 و ماده 1961 كنوانسيون واحد موادمخدر مصوب 35 ماده -2

 منظور از تطهير پول، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آن به اموال پاك مي باشد به -1
 .تن منابع اصلي مال غيرممكن يا بسيار دشوار گرددطوري كه ياف
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   تطهيركنندگان  شدن اي  و حرفه  روند تطهير پول  شدن تخصصي
 و آمار تطهير   درآورده اي  پيچيده صورته  را ب  موضوع ، اين پول

از .   است  پيدا كرده المللي  بين  و جنبه  بوده  افزايش  روبه كنندگان
   و تجارت  جهاني  در بازارهاي  اقتصادي همگراييسوي ديگر، 

، عواملي  ضعيف  قوانين  و يا داراي  ضعيف  در كشورهاي المللي بين
   كاال در سطح  قانوني  و مبادالت  در فرآيند اقتصاد كالن  كههستند
   با آن  مقابله براي كشورها  همه و   كرده المللي  را بين  تطهير پول جهان
 . نمايند  و همكاري  تالش بايست مي

 در 1998   در سال  يعني،1988   از كنوانسيون  پس  سال ده
   به  سياسي  اعالميه، متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  ويژه اجالس
 از كشورها   آن نويس  در پيش  كشور عضو رسيد كه185  تصويب
 موادمخدر و ساير   از قاچاق  تطهير عوايد حاصل  كه  شده خواسته
   را محكوم  هدف  اين  انجام  كشورها براي  مالي  و استفاده  مربوط جرايم

 با   مبارزه  در زمينه1988   مفاد كنوانسيون  اجرايبراينمايند و 
   چارچوب  يك تدوين.   است  را پيشنهاد كرده  اصولي، تطهير پول

  ، تدوين  از جرم  ناشي  اموال  مصادره و ، كشف ، شناسايي  جامع حقوقي
  نا مجرم  از دستيابي  جلوگيري  جهت  اثربخش  مالي-   قانوني  نظام يك
 . 1  است  اعالميه  در اين  پيشنهادي  اصول از جمله... و

 
  المللي  بين  پيشگيرانه هاي مكانيزيم

 موادمخدر  المللي  بين  از قاچاق  و سود سرشار ناشي  مالي گردش
   كه  است  عاملي_   ميليارد دالر برآورد شده600 تا 400   بين  كه_

                                                           
 براي مبارزه باجرم بين المللي تطهير پول اقداماتي انجام گرفته كه به عنوان ابزار بين المللي مورد استفاده -1

، كنوانسيون وين 1988اعالميه باسل در دسامبر: دولت ها و سازمان هاي بين المللي قرار مي گيرند و عبارتند از 
 و 1994، اعالميه سياسي ناپل مصوب 1991، ضوابط و مقررات شوراي اتحاديه اروپا مصوب 1988ر سال د

 .1995اعالميه بوينس آيرس در سال 
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 و  ها خوشايند نموده  دولت  و برخي مداران  سياست  را براي  پديده اين
  المللي  بين  قاچاقچيان و  يافته  سازمان هاي باندها، گروهشده موجب 

 و با   ديده  را مناسب الملل  بين ، عرصه  كرده  امنيت موادمخدر احساس
ها  كومتحها و نفوذ در   دولت  برخي  و غيرمستقيم  مستقيم مشاركت

 . اقدام كنند موادمخدر   تجارت به
  يالملل  بين  پيشگيرانه هاي  مكانيزيم، موادمخدر  جهاني معضل

 . نگردد  بحران  به  تبديل  پديده نياز دارد تا اين
 

 :ها عبارتند از  مكانيزيم  اين
  موادمخدر  سوءمصرف  و تقاضاي  عرضه  مهار و كاهش-   الف

  و تقاضا  عرضه  افزايش  عوامل.1
   ملي در بعد  با عرضه  تقاضا و مقابله  كاهش  بين  تعادل  عدم.1-1
   و انتظامي  نظامي  برمحور نيروهاي  قهريه  مقابله.2-1
 دور از دسترس بودن منشا اصلي توليد و قاچاق موادمخدر .3-1
   استراتژي  در تدوين  پديده  اين  ابعاد مختلف  به توجهعدم  .4-1

 برخورد
  موادمخدر  و ممنوعيت  تحريم.5-1
  المللي  و بين در در بعد ملي با موادمخ  مبارزه  قوانين  تعارض.6-1
ها و  دولت  اهتمام  و عدم الملل  بين  درحقوق  سياست  تداخل.7-1

  موادمخدر   موضوع  كردن سياسي
   و قاچاق ، توليد، توزيع  با كشت  و ناهماهنگ  ناهمگون  مبارزه.8-1

 موادمخدر
 مشكالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه .9-1

 و   بودن  بخش  و آرام  دهنده ، تسكين سبي ن  مطلوبيت.10-1
  موادمخدر  دارويي هاي جنبه

    قاچاقچيان  موادمخدر و تالش المللي  بين  قاچاق  گسترش.11-1
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 .  و تقاضا هستند  عرضه  افزايش  عامل  ملي  در سطح  معتادان  گروه.12-1
 
  و تقاضا  عرضه  كاهش  عوامل.2

   عوامل  به  و تقاضا و توجه  عرضه ش افزاي  و مهار عوامل  كاهش
   نهادهاي  توسط  هدفدار و پيشگيرانه هاي  برنامه ، اجراي  فوق  گانه13

 و ايجاد  مطبوعاتو    جمعي  ارتباط هاي ، رسانه ، اجتماعي فرهنگي
 در   جوانان  فراغت  اوقات ، هدايت  آينده  و اميد به  سازنده هاي انگيزه

   برقراري و ها و جامعه  خانواده  و آموزش ، تعليم  و سالم مسير صحيح
   يك  تقاضا در چارچوب  و كاهش  در پيشگيري  منطقي رابطه

 موادمخدر   تقاضا و مهار عرضه  كاهش تواند به  مي  هماهنگ استراتژي
 . گردد منتهي

   افزايش  و فرعي  اصلي  بايد عوامل  مبارزه  استراتژي در تدوين
به   اي  و تقاضا با برخورد ريشه  عرضه  شوند و كاهش ييتقاضا شناسا
 . تعادل برسد

   شود و به  اعمال  فرآيند در جامعه صورته  ب  پيشگيرانه اقدامات
 .  قرار گيرد  در اولويت  فرهنگي و  اجتماعي  ضرورت  يك عنوان

 
   كشت  تغيير الگوي-   ب

، كوكا و  شخاش خ  كشت  به ان كشاورز  گرايش  از داليل يكي
   موادمخدر، بازدهي  محصوالت  باالي  و قيمت  سودآور بودن، شاهدانه
 .  است  آن  كشت  اقليمي  سازگاريو  اقتصادي
   براي كار پيشنهادي  راه  يك، مجاز  محصوالت  كردن ايگزينج
 و   منظم ، برنامه  ملي  عزم  يك  به  اقدام اين.   است  عرضه كاهش

   و ابزار كشاورزي  امكانات ، تخصيص المللي  بين  مالي مك و ك هماهنگ
  كشت.  نياز دارد  كشت  تغيير الگوي ها در راستاي  دولت و بسيج

 .  است  پيشنهاد شده  جايگزين  عنوان  كائوچو به و ، آناناس كاكائو، قهوه
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    مرزها و گمركات  كنترل-   ج

  ، هوايي  زميني ر با مرزهاي موادمخد المللي  بين  و ترانزيت قاچاق
   و انتقال  بر نقل  عالوه قاچاقچيان.  دارد  مستقيم  ارتباط  درياييو

  ، مجاز را نيز رها نكرده  غيرمجاز، مرزهاي  مرزهاي موادمخدر از طريق
  هاي  و محموله  موادمخدر پرداخته  قاچاق  به  مختلف هاي با شيوه
 .ددهن  را از مرزها عبور مي قاچاق

 نياز  المللي  بين هاي  و همكاري  ملي هاي  برنامه  مرزها به كنترل
     ، افزايش  مرزي هاي ، جاده  فيزيكي  با موانع انسداد مرزي. دارد

   و تجهيزات  وسايل  به  گمركات تقويت و  مرزي هاي پاسگاه
  ليالمل  بين  قاچاق  در مهار و كاهش  مهم  عامل ، و پيشرفته الكترونيكي

 .  موادمخدر خواهد بود  و مهار تقاضاي  عرضه موادمخدر و كاهش
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   گيري  نتيجه
 

   عليه المللي  بين  اقدام اولين -  چين  شانگهاي  از معاهده
  هاي  از همكاري  سال94   تاكنون1909  درسال _ موادمخدر

  سيرتحول. گذرد  موادمخدر مي  و قاچاق  سوءمصرف  عليه المللي بين
   و قاچاق  سوءمصرف  مهار و كاهش  در راستاي  شده  انجام اقدامات

   و فرعي  اصلي  نهادهاي سيساها، ت  كنوانسيون موادمخدر، تصويب
 و  اي  منطقه هاي  متحد و همكاري  ملل  موادمخدر در سازمان كنترل

   اين  گوياي، با موادمخدر  مبارزه  ملي هاي  برنامه و كشورها يالملل بين
   است  جهان  مردم  تمام  براي اي  موادمخدر بليه  پديده  كه  است واقعيت
 و  ، اجتماعي ، مذهبي  فرهنگي هاي  كشورها با وجود تفاوت و تمام

 . درگير هستند  معضل  با اين  و حكومتي ساختار سياستي
    كه  است  مهم  بيانگر اين ، منتشر شده آمار و اطالعات

  المللي  و بين  ملي ها و اقدامات  تالش، المللي  بين هاي كنوانسيون
 ، موادمخدر  سوءمصرف  و تقاضاي  عرضه  و كاهش  پديده  مهار اين براي
 موادمخدر  المللي  بين  و قاچاق  سوءمصرف  عليه  و مبارزه  نبوده كافي

  ثير جديا نيز ت  پراكنده هاي  كشورها و هزينه  جغرافيايي در محدوده
 .  است  نداشته  پديده  اين  افزايش ند روبهبررو

   سودجويي موادمخدر در فرآيند   تجارت، حاضر در حال
 تبهكار و   و باندهاي  يافته  سازمان هاي ها، گروه ها، كارتل سازمان
  ، كشورهاي  توليدكننده  كشورهاي  و منافع  قرار گرفته مافيايي
  ه يكديگر را ب المللي  بين ن و قاچاقچيا  بزرگ هاي ، قدرت ترانزيت

     شده  تبديل المللي  بين  معامالت  از سودآورترين  يكي  و به پيوند داده
 باوجود تالش. دارد  بستگي  مصرف  تقاضاي  به آن   تداوم و البته  است
 وجود  ها همچنان ، نگراني  كننده  دلگرم  و تحوالت  شده  انجام هاي
 دارد   ادامه  و ترانزيت  قاچاق صورته دمخدر ب پرسود موا  تجارت.دارد
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 را   زيادي هاي  هزينه، موادمخدر  عرضه  كاهش ها جهت و دولت
   اقتصادي و  مرزها، نياز سياسي نفوذپذير بودن .شوند  مي متحمل
ها،   موادمخدر، ورود سازمان  از تجارت  سود حاصل ها به  دولت برخي
   جرايم  موادمخدر، گسترش  عرصه  به ملليال  بين ها و قاچاقچيان كارتل
،  ربايي ، آدم  و مهمات  سالح  قاچاق  موادمخدر از قبيل  با قاچاق مرتبط
   سازمان  و رشد جرايم المللي  بين برداري ، كاله  مسلحانه هاي سرقت
   قاچاق  و پديده  تهديد قرار داده  را در معرض جهاني  ، جامعه يافته
   و، فقر  زيست  محيط هاي  بحران وادمخدر را در رديف م المللي بين

  المللي  بين  برنامه  دليل همينه ب . استگرفته  قرار   اتمي هاي سالح
   رسيده  نتيجه  اين به) UNDCP( متحد   ملل  موادمخدر سازمان كنترل

   كرد و سازمان  موادمخدر مبارزه  با معضل  جهاني  بايد در سطح كه
  هاي كاروان  در مسير عبور   كه ييكند كشورها  مي د سعي متح ملل

   است اي  گونه  موادمخدر به پديده .موادمخدر قرار دارند را تجهيز كند
   نبرد پنهان  در اين  پيروزي  قادر به  تنهايي  از كشورها به يك  هيچ كه

  ها بايد زيربناي  دولت  و همكاري المللي  بين  قوي نيستند و اراده
  هاي  در كنوانسيون بازنگري . با موادمخدر قرار گيرد  مبارزه سياست

ها   كنوانسيون  كشورها به  تمام  الحاق  موادمخدر، الزام  عليه المللي بين
  ها و مقررات  مفاد كنوانسيون  ناقض  كشورهاي و تهديد و تحريم

  كشورها و   بين  و قضايي  حقوقي هاي ، همكاري المللي بين
   يك  عنوان  موادمخدر به  قاچاق  جرمثبت،  المللي  بين هاي ازمانس

   و متعادل ، متوازن  هماهنگ  اقدام  و اتخاذ استراتژي المللي  بين جرم
   سوءمصرف  تقاضاي  و مهار و كاهش  عرضه  و كاهش  كنترل در جهت
   جهان موادمخدر در المللي  بين  با معضل  مقابله كارهاي  راه،موادمخدر

   تنها منجر به  موادمخدر نه  قهرآميز با پديده  و مقابله تحريم . است
  يالملل  بين قاچاق و   رشد سوءمصرف  روند روبه مهار و كنترل
 و   فردي هاي  و ضرر و زيان  ساير جرايم  بلكه، موادمخدر نشده
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  ن هدر رفت  و به  ايدز، هپاتيت  همچون  جانبي  و پيامدهاي اجتماعي
   شده اي  گونه  به  وضعيت.  است  داشته دنباله  را ب  و انساني  مادي منابع

   يك  موادمخدر به  و محو اعتياد و سوءمصرف  كردن كن  ريشه كه
 .  است  گرديده  تبديل آرمان
   غيرمجاز موادمخدر و داروهاي  مصرف  تقاضاي منظور كاهشه ب
ها،   از سياست  وسيعي  بايد طيف  در بعد ملي  غيرقانوني گردان روان
 از   در پيشگيري  متنوع  بهداشتي و، اجتماعي  فرهنگي هاي برنامه

   پديده  با اين ها را دربر گيرد تا بتوان خانوادهو  مواد، افراد  سوءمصرف
 . كرد  مقابله  در جامعه  آن  نامطلوب و نتايج

  از از قبيل مج  محصوالت  كردن  و جايگزين  كشت تغيير الگوي
   تضمين ، خشخاش  كشت  جاي  و كائوچو به ، قهوه كاكائو، آناناس

    به  مالي  تسهيالت ، اعطاي  جايگزين  و خريد محصوالت قيمت
   كشت  آنها از طريق  اقتصاد و معيشت  كه ها و كشاورزاني دولت

   مهار و كاهش  براي  و ضروري كار اساسي شود، راه  مي مينا ت خشخاش
   در منطقه  سياست  اين اجراي.  خواهد بود  موادمخدر در جهان عرضه
 از   بيش  ساالنه  كه  در افغانستان ويژهه  ب  طاليي  و مثلث  طاليي هالل

   قرن  در يك  مهم تحولمي تواند  ،كند  توليد مي  ترياك  تن4000
ها  يليون م  نجات  براي  و فوري  ضروري  با موادمخدر و اقدامي مبارزه
 . باشد   در سراسر جهان انسان

، ورود  المللي  و بين  ملي  و اقدامات  سير تحوالت  به با نگاهي
 و   دارويي هاي  موادمخدر، جنبه  عرصه  و اقتصاد به ، سياست قدرت
ها   گروه  گذاشتن  مجازات  مجاز و غيرمجاز، بدون  موادمخدر به تقسيم

   كه  گرفت  نتيجه توان مي...  موادمخدر و ق قاچا المللي  بين و باندهاي
 و   موادمخدر نيست المللي  بين  قاچاق  پديدهي امحا ، جهاني سياست
   و دو وجهي, كشورها  و در برخي  در بعد جهاني  پديده  با اين مبارزه
 و  ، اصول ، برنامه  سازمانداراي،  ظاهر مبارزه.   است  ظاهر و باطن داراي

www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com

www.irebooks.com



 
   53 

 

 

   و باطن  است المللي  و بين  ملي هاي  تالش  دستمايه  كه ت اس قواعدي
 در   و غيرمستقيم  مستقيم  كه  و اقتصاد است ، سياست  قدرت ،مبارزه
   در خط  ايران  اسالمي جمهوري.قدرت مندان قرار دارد   منافع خدمت
 از   بيش،  خطرناك  و بازي  پديده  با اين  روياروييدر   ترانزيت مقدم

   و تاكنون پذير بوده  آسيب ، كننده  و مصرف  توليدكننده شورهايك
 ، دارد لذا ضرورت .  است  را پرداخته  زيادي  و انساني  مادي هاي هزينه
 و تجديدنظر   مورد بررسي ، آن  با موادمخدر و پيامدهاي  مبارزه برنامه

عتياد  موادمخدر و ا  و سوءمصرف  گسترش  عوامل  از جمله.قرار گيرد
   نياز به ها معتاد در جهان ميليون .1  است  با ترانزيت ، مقابله در جامعه

شود و   توليد مي  در افغانستان  جهان ترياك% 79موادمخدر دارند و 
 اروپا و   به  ايران  شرقي  مرزهاي  از طريق يالملل  بين  قاچاقچيان توسط

 از   ايراني  جامعه نجات   و براي در بعد ملي.گردد  مي آمريكا ترانزيت
 و   عرضه  مهار و كاهش  موادمخدر و با هدف  اعتياد و معضل بالي

   شرقي  مرزهاي  به  جدي  توجه  موادمخدر، ضمن  مصرف تقاضاي
 و   معيشتي ، وضعيت ، اجتماعي ، فرهنگي كشور، ساختار جمعيتي

   موادمخدر حذف  ملي  از برنامه  با ترانزيت مقابله ,  محور شرق اقتصادي
   عنوان  به  در ابعاد مختلف  در برابر ممنوعيت  مصونيت و استراتژي

 .شود كيد ميا ت  و راهبردي  اصولي هاي سياست
 

 

                                                           
توليد كل جهان % 79 تن يعني 4565، توليد ترياك در افغانستان 1999 بر اساس گزارش منتشرشده در سال -1
 .استحصال شده است) از اراضي زيركشت جهان% 41( هكتار زمين 90583بوده كه از )  تن5795(
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