
   

  
  
  

  چالشهای ژئوپلیتیکی مواد مخدر درجنوب غرب آسیا 
  )با تأکید بر ایران، پاکستان و افغانستان(

  
  1دکتر حمیدرضا محمدی

   2نجیمحمد غُ
  15: شماره مقاله

  چکیده
در بعد فـردی، مـواد مخـدر         .مواد مخدر تأثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسرجهان دارد          

در بعد ملی، رابطۀ مـواد مخـدر بـا جـرایم            .  را با خطر روبر کرده است      سالمت، زندگی و امنیت افراد    
. باعث بروز مناقشات، معضالت اجتمـاعی، تضـعیف دولتهـا و عقـب مانـدگی کشـورها شـده اسـت           

کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنهـا فاقـد                    
در بعد جهانی نیز مسئلۀ مواد مخدر اهمیـت  . باشند  میچرخۀ جرم و جنایت منابع کافی برای مقابله با      

شـود کـه هـیچ        می بازارهای مواد مخدر هیچ مرزی ندارند و ماهیت فراملی آنها موجب          : مشابهی دارد 
  .دولت واحدی، چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست یابد

 نـوع خـارج نیسـت، یامنشـاء آن طبیعـی اسـت، کـه از                 مواد مخدر در تقسیم بندی اولیـه از دو        
 عی است که به طریـق آزمایشـگاهی استحصـال         وصنمو یا   . آید  می دانه و کوکا به دست    خشخاش، شاه 

تـرین مـادۀ مخـدر در جهـان، مـواد افیـونی             مخرب). اکستاسی(شود، مانند متاآمفتامین و آمفتامین       می
. ید آن درجنوب غرب آسیا به ویژه در افغانستان اسـت          کانون تول  بزرگترین   خصوصاً هروئین است که   

 خـود قـرار داده       تأثیر تولید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت             
  . است

ی مافیـایی   هـا   ی گروهها و شـبکه    گیر  سودآوری و ارزش افزودۀ قاچاق مواد مخدر موجب شکل        
 پیچیده، اغراض مالی بسیار قـوی بـا هـدف رسـیدن بـه               یزیر   برنامه گروهی بودن، . قاچاق شده است  
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ی، برخـورداری از سیسـتم اطالعـاتی قـوی،          الملل   بین باالترین سود، فعالیت در سطوح ملی، فراملی و       
تمایل به نفوذ در قدرتهای رسمی سیاسی برای برقراری ارتباط با عوامل دولتـی، تـالش بـرای تحـت             

همگی ...  و   شنیها، فرهنگ سازمانی سخت و خ     گیر   تصمیم نفوذ درآوردن قدرت رسمی و دخالت در      
این مقاله با توصیف وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه،        . از ویژگیهای قاچاقچیان سازمان یافته است     

  .نماید  میچالشهای ژئوپلیتیکی آن را در جنوب غرب آسیا بررسی
     کستان، ایرانژئوپلیتیک، هارتلند مواد مخدر، افغانستان، پا: یکلید گانواژ

        
  مقدمه

ک شده، در اینجا به بیان دو نمونه کـه          یبا توجه به تعاریف گوناگونی که از ژئوپلیت       
ژئوپلیتیک عبارت اسـت از درک      «: پردازیم  می بیشترین ارتباط با موضوع این مقاله دارد      

باالترین واقعیتهای محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در              
سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیات ملی را حفظ کرد؛ بـه عبـارت دیگـر                    
ژئوپلیتیک عبارت از علم کشـف روابـط محـیط جغرافیـایی و تـأثیر آن بـر سرنوشـت                    

ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان با بررسی تعاریف ژئوپلیتیـک،         . )6: 1380عزتی،(سیاسی ملل 
 بـا موضـوع ایـن     کـه در تعریف گروه پـنجم  . نموده است بندی  آنهارا به پنج گروه طبقه    

ژئوپلیتیـک موضـوعی کـاربردی بـوده کـه          : مقاله مرتبط است ایـن چنـین آمـده اسـت          
سیاستمداران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و پیروزی در صـحنه بـا رقابـت قـدرتهای                

بنـابراین،  . )51: 1383(حافظ نیـا  (ندگیر  رقیب و احیاناً سلطه بر دیگران، آن را به کار می          
از این دو تعریف، همان تعریف مشهور، یعنی بررسی نقش عوامل محیط جغرافیایی در              

 را به پدیدۀ مـواد مخـدر وچالشـهای ژئـوپلیتیکی آن توجیـه              سیاست است که ورود ما    
  . کند می

با ورود به دومین قرن کنترل جهانی مواد مخدر، دولتها و ملتها همچنان با گسترش               
بدون تردیـد   . اندالت ناشی از سوء مصرف و قاچاق این پدیده مواجه         و پیچیدگی معض  

اگرچه آمار موجود   . ی مصرف مواد مخدر بوده است     گیر  نیمۀ دوم قرن بیستم شاهد همه     
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نامید، اما پر واضـح اسـت   » یگیر همه« ای نیست که بتوان این وضعیت را دقیقاً    به گونه 
.  قرن بیستم به شدت افزایش یافته اسـت        که مصرف مواد مخدر غیر قانونی از نیمۀ دوم        

طـول زمـان     تـوان در    می تحول ایجاد شده در مصرف داروهای صنعتی و روانگردان را         
  . ی تاریخی و مردم شناختی تفسیر کردها شاهد بود و آن را بر اساس مؤلفه

امروزه، سنجش میزان معضل مواد مخدر غیرقانونی بر اساس میـزان تولیـد، قاچـاق و                
با عنایت به ماهیت غیرقانونی چنـین       . ای نیست اما امکان پذیر است     ه کار ساده  مصرف شد 

تواند   می تواند معتبر باشد اما سطح اطالعات موجود هم       فعالیتهایی، این گونه برآوردها نمی    
شـناختی بـه  شـکلی       امروزه آمار اقتصادی، اجتماعی و جمعیت     . مبنایی منطقی داشته باشد   

. ایمشود، درحالی که در گذشته به ندرت شاهد چنین روندی بوده            می مند ثبت و ضبط   نظام
 مصرف مواد مخدر به خاطر در دسترس         تجزیه و تحلیل روند کمی و کیفی مقولۀ تولید و         

  .مند شده است، در سه چهار دهۀ اخیر قاعدهها بودن داده
  

  روش تحقیق
 مـواد   ربـی، اطالعـات و  در تحقیق بنیادی تج. باشد  مینوع این پژوهش ، بنیادی تجربی     

ای گردآوری و سپس با روشهای مختلف استدالل مورد تجزیـه       اولیه تحلیل به روش کتابخانه    
   .)51: 1382حافظ نیا؛( شود  مییگیر و تحلیل عقالنی قرارگرفته، نتیجه

تحقیقـات توصـیفی، محقـق بـه         در. باشـد   می توصیفی ماهیت و روشِ این پژوهش،    
مطلـب چگونـه      یـــا  ءخواهد بداند، متغیـر؛ شـی       می وع است و  دنبال چگونه بودن ِ موض    

کند و به توصـیف مـنظم و          می به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی        . است
  ). 58:همان( پردازد  مینظامدار وضعیت فعلی آن
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  طرح مسئله
انقالب صنعتی و اختراع ماشین و نزدیک شدن فواصل بـین            پدیدۀ مواد مخدر پس از    

داده  لتهای جهان، به تدریج به عنوان معضل اجتماعی، هستی بشریت را مورد تهدید قـرار            م
  .است

ی شـوم کشـورها     هـا   پدیـده  امروزه معضل تولید و قاچاق مواد مخـدر و اعتیـاد از           
محسوب شــده و تواناییهای اقتصادی، ظرفیتهای امنیتی و انتظامی بسیاری را بـه خـود               

  ملی به خود گرفته است ی فراها جنبه معطوف داشته و
توان دربارۀ نیمۀ نخست قرن بیستم گفت ایـن اسـت کـه پـس از                  می همۀ آنچه که  

 طبیعــی و(کنفــرانس شــانگهای، بــرای محــدود کــردن مصــرف داروهــای روانگــردان 
در نیمۀ دوم قـرن بیسـتم ارزیابیهـای    . شود  می تالشهای بیشتری انجام شده و    ) مصنوعی

 چین توانست معضل مواد مخـدر را حـل          1950در دهۀ   . دپذیر ش تری امکان کمی دقیق 
در همین دهه ژاپن افزایش شدید سوء مصرف متامفتـامین را تجربـه کـرد و آن را                  . کند

 موج جدیدی از افـزایش مصـرف مـواد مخـدر در             1960در دهۀ   . تحت کنترل در آورد   
  .)UNODC,2004:32( بسیاری از نقاط جهان به راه افتاد

 قاچاق مواد مخـدر در میـان کشـورها را تسـهیل             ،»انی شدن جه«حرکت به سمت    
اعمال قانون در زمینـۀ مصـرف    بسیاری از سازوکارهای مرسوم» مدرنیزه شدن «نموده و   

در شرایط کنونی، سرعت تغییرات اجتماعی و اقتصادی        . مواد مخدر را خنثی کرده است     
واد مخدر و فعالیتهای دو برابر شده است و این امر، امکان افزایش شتاب سوء مصرف م            

البتـه ایـن پدیـدۀ جدیـدی       .  جنایی در بازار قاچاق مواد مخـدر را فـراهم آورده اسـت            
پیشرفتهای فنĤوری یک جنبۀ تاریک هـم دارنـد کـه شـرایط را بـرای گسـترش                  . نیست

:  در ایـن زمینـه عبارتنـد از   هـا  بهتـرین نمونـه  . اسـت  مصرف مواد مخدر ایجـاد نمـوده     
 فرآینـد تقطیـر؛     ات الکلـی در قـرن هجـدهم پـس از کشـف            ی شـدید مشـروب    گیر  همه
 تولیـد سـیگار و کبریتهـای        مصرف دخانیـات پـس از مکـانیزه شـدن          ی مستمر گیر  همه



  
  
  
  

 1 ش–، سال دوم   فصلنامه ژئوپلیتیک 94

ی مصرف تریـاک، هـروئین و مـرفین در اواخـر قـرن              گیر   نوزدهم؛ همه  خطر در قرن  بی
 از نوزدهم؛ پس از پیشرفت علم شیمی که امکان استخراج یا تصفیۀ مواد مخدر خـالص           

گسترش مواد صنعتی و روانگردان در اواخـر         تریاک را فراهم آورد؛ همچنین پیدایش و      
قرن بیستم  و ساخت سرنگهای زیر پوستی که تزریـق مسـتقیم مـواد مخـدر طبیعـی و                    

  . )UNODC,2004:33 (صنعتی به جریان خون را عملی ساخت
المللی قاچـاق   های بین گروه ، کاروانها و  ها  مبارزه با شبکه   جمهوری اسالمی ایران در   

ایـن   مواد مخدر در فراگیرترین شکل شرکت همواره حضوری فعـال داشـته و دارد و در               
بـدیهی اسـت چنـین      . و مـالی را متحمـل شـده اسـت         های جانی   خسارتمسیر بیشترین   

سـایۀ همکاریهـای    کنـد، در   مـی معضالتی که سالمت و امنیت جامعـۀ جهـانی را تهدیـد        
عـدالتی،  البته در این میان بی    . و با کمترین هزینه قابل حل است      مشترک دولتها به سهولت     

عوامـل  تـرین   تواننـد از مهـم    می...ثباتی سیاسی، مداخلۀ خارجی، فقر مادی و معنوی و  بی
  .دنتأثیرگذار بر پدیدۀ قاچاق مواد مخدر در منطقه و جهان محسوب شو

جهان، به لحـاظ قـرار       موقعیت ایران، نه تنها در منطقۀ جنوب غرب آسیا بلکه در          
پـذیرترین  جهـان آسـیب    کانون تولیـد مـواد افیـونی در        بزرگترین   گرفتن در مجاورت  

 درصد مواد افیونی جهـان کـه بـه          80نزدیک  . میان کشورهای جهان دارد    شرایط را در  
گزارش دفتر مقابله بـا     (شود   می افغانستان تولید  شود، در   می صورت غیرقانونی مصرف  

 درصـد آن بـه قصـد        50 و ال اقـل    ؛)/UNODO ســـازمان ملـل    جرم و مواد مــخدر   
 البتـه بخـش قابـل       .)25: 1383غنجـی،   ( شـود   می ترانزیت و یا مصرف وارد کشور ما      

 توجهی از این مواد توسط یگانهای ایثارگر مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشـف              
ی نخستین بـار و     این مقاله درپی آن است که معضل جهانی مواد مخدر را برا           . شود می

سطح گسترده با طرح موضوعی با عنوان چالشهای ژئوپلیتیکی مـواد مخـدر              آن هم در  
  .در منطقۀ جنوب غرب آسیا مورد بررسی و کنکاش قرار دهد
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  ی تخدیری در جهانها ظرفیت تولید گونه
  )Narcotics-Drug's Heartland( هارتلند مواد مخدر (

ستان، میانمار، الئوس، کلمبیا و مکزیک با       کشورهای افغان  2005 درسال   :خشخاش
  .اند  تن تریاک تولید نموده5000 هزار هکتار خشخاش؛ نزدیک 175کشت نزدیک 

  از کوکا، بیش  هزار هکتار 200کشورهای کلمبیا، بولیوی و پرو با کشت نزدیک          :کوکا
  .اند  تولید کرده کوکا تن550

     به تن2002-2004تولید جهانی تریاک در سالهای: 1نقشه شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

دانه به قصد تولید     کشور جهان کشت شاه    145 در بیش از     2005  طی سال  :دانهشاه
دانـه  حشیش و ماریجوانا صورت گرفت که در این میان فقط به منابع عمدۀ کشت شـاه               

مراکش، نیجریـه و آفریقـای جنـوبی در قـارۀ آفریقـا؛ کلمبیـا، مکزیـک،             : شود  می اشاره
 و پاراگوئه در قارۀ آمریکا؛  افغانستان، پاکستان، هنـد و نپـال در قـارۀ آسـیا و                    جامائیکا

  . هلند، بلژیک و آلبانی در قارۀ اروپا

  )UNODC, 2005:منبع(
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کشورهای میانمار، تایلند، فیلیپین و چین تولید کننـدۀ متاآمفتـامین و             :مواد صنعتی 
گزارش سال   (اند  بوده)اکستاسی( کشورهای هلند، بلژیک و لهستان تولید کنندۀ آمفتامین       

2004 UNODC(      تن برآورد شـده     500کننده،   میلیون مصرف  34مواد صنعتی بیش از 
   .شود  میاست و این مقدار هر ساله تولید

 1600بـیش از    .  میلیون نفر در کـار قاچـاق مـواد مخـدر فعالنـد             10 جهان بیش از   در
 سـوم آن سـود      کار قاچاق مواد مخدر در گردش است که نزدیک یک          میلیارد دالر پول در   

  .این رقم است
بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با ابعاد مختلف معضل مـواد مخـدر در حـد                 

. کننـد   مـی  وزارتخانه تشکیالت دارند و ساالنه منابع مالی بسیار هنگفتی در این راه هزینـه             
 ایسـازمان ملـل نیـز بـا تنظـیم قراردادهـ       . نـد گیر  ابزارهای مدرن و پیشرفته نیز به کار می       

کند تا با     می ی کشورهای جهان را توصیه و بعضاً ملزم به پیوستن به این معاهدات            الملل  بین
ایـن همـه اقـدامات هـم        . معضل مواد مخدر به شکل سازمان یافته و روشمند مقابله شود          

متعلق به سالهای اخیر نیست بلکه از زمان وارد شدن  به انقـالب صـنعتی در اوایـل قـرن          
  . مخدر بشریت را گرفتار خود کرده استهجدهم، بالی مواد

ی مختلف قاچاق مـواد مخـدر اعـم از          ها  شبکه  میلیون نفر در جهان، در     10حدود  
 میلیـون نفـر     224کنند تا مواد مورد نیاز بیش از          می تولید ،ترانزیت و فروش آن فعالیت     

ان،  وجـود ایـن تعـداد معتـاد در جـــه          . کنندۀ مواد مخدر جهان را تأمین نمایند      مصرف
     آیـد   مـی  شاخص تحـرک بانـدهای مافیـایی بـه شـمار          ترین    بهترین بازار مصرف و مهم    

           .)11 :1382بولتن ستاد مبارزه با مواد مخدر،(
روند رو به رشد قاچاق مواد مخدر و اعتیاد به آن در بیشتر کشورها آن را به عنوان                  

ایـن میـان نقـش مافیـای          در سیاسی با اهداف استعماری در آورده اسـت کـه          یک ابزار 
  . نفوذ بسیار بحث برانگیز استجهانی با پشتوانۀ کشورهای ذی
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مخدر بعد از تجارت اسلحه  بیشترین رقم         گردش مالی تولید، توزیع و انتقال مواد      
یعنی حتی از در آمـد نفـت و انـرژی بیشـتر             . را در جهان به خود اختصاص داده است       

سـال، حاصـل کـار اقتصـادی از ناحیـۀ مـواد              دالر در یک هزار و پانصد میلیارد      . است
 میلیـارد  500 تـا  400 درصد بیشتر سود داشته باشد، چیزی حدود 30مخدراست که اگر 

تـاب پدیـدۀ مـواد مخـدر چنـان          باز). 1382خـاتمی، (دالر سود این تجارت مرگ است     
... وسیعی در سطح جهان داشته که همواره ذهن اندیشمندان مسـائل انسـانی و   انعکاس  

  . را برای تدوین یــک  سیاست جهانی به خود مشغول کرده است
کانون کشت خشـخاش و      بزرگترین   سه دهۀ اخیر،   این میان باید گفت الاقل در      در

 افغانسـتان و  ( تولید مرفین و هروئین در جهـان، در منطقـۀ موسـوم بـه هـالل طالیـی                   
یـران هـم قبـل از پیـروزی         البته الزم به توضیح اسـت کـه ا        . فعال بوده است  ) پاکستان  

انقالب اسالمی به لحاظ این که درکشت خشخاش فعال بود، در زمرۀ کشورهای هـالل               
اما پس از پیروزی انقالب برابر الیحۀ قانونی شورای انقالب اسالمی           . طالیی قرارداشت 

کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به طور کلی ممنوع اعالم شـد و تـاکنون نیـز ایـن                    
  . ه داشته استممنوعیت ادام

 مضافاً اینکه پاکستان نیز اگرچه در محدودۀ منطقۀ هالل طالیی قـرار دارد و لـیکن در                
 این کشور و اهتمام دولتمردان آن در       گذاریهای سازمان ملل در   سالهای اخیر به دلیل سرمایه    

این کشور به مـرز صـفر رسـیده          کشت خشخاش در   جلوگیری از کشت خشخاش، تقریباً    
کشـت  » خـود مختـار   «منـاطق     حد بسیار کم، آن هم به صورت پراکنده و در          است و یا در   
  .)35: 1384غُنجی، ( دگیر صورت می

کشـت   بزرگتـرین    حـال حاضـر افغانسـتان      که در  شود  می این توصیف مشخص   با
جهـان اسـت، بـه طـوری کـه برابـر        کنندۀ خشخاش و تولید مواد مخدر غیرقـانونی در   

 هـزار هکتـار از   100 ، بـیش از      2005مختلـف در سـال      آمارهای دریافت شده از منابع      
 آن بـه    ت خشخاش رفته است کـه محصـول تریـاک         زمینهای زراعی این کشور زیر کش     
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 ,UNODC ،دفتر مقابله با جـرایم و مـواد مخـدر سـازمان ملـل     ( رسد  می  تن4200

2005: 12(.   
مچنـان  تولیدکننـدۀ تریـاک جهـان ه       بزرگتـرین    صورت، افغانستان به عنوان    هر در

مرکز درگیری و جدال جوامع جهانی در خصوص کاهش تولید و دسترسـی آسـان بـه                 
افغانسـتان    درصد مـواد افیـونی دنیـا از کشـور          80 تا   75به طوری که    .باشد    می هروئین
  .)15: 1384بولتن ستاد مبارزه با مواد مخدر،(  شود  میتأمین

وط طالبــان در  ســپتامبر و وجــود خــالء قــدرت ناشــی از ســق11بعــد از حــوادث
ای بـه خـود     افغانستان، کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در آن کشور شتاب فزاینده           

گرفته و متأسفانه تحرکات سریع باندهای مافیایی، وضعیت نابسامان اقتصادی، بازگشت           
افغانستان بر دامنـۀ تهدیـد       از همه فقدان حاکمیت مقتدر و باثبات در       تر    مهاجرین و مهم  
  .)45: 1383هاشمی، ( قاچاق مواد مخدر افزوده استمعضل تولید و 

 ای منطقه برتری امنیت، ایران با برخوردار بودن از        حوزۀنظران  برابر دیدگاه صاحب  
کشورهای منطقه پیشـتاز و هـدایتگر        ی و تعامل با   الملل   بین تواند با جلب همکاریهای    می

 و همـواره منتظـر      در حال حاضر وضـع ایـن چنـین نیسـت          . مبارزه با مواد مخدر شود    
  .  تحسین غربیها هستیم که باورمان بیاید که واقعاً در مبارزه با مواد مخدر مصمم هستیم

رویکرد قدرتهای خارجی در برخورد بـا مسـئلۀ کشـت خشـخاش در افغانسـتان،                
برخـورد دوگانـۀ    .  باعث افزایش کشـت شـده اسـت         سپتامبر،11خصوصاً پس از حادثۀ     

در » 1واکـنش جبرانـی  «کشت، ناشـی از   مقابله با مریکا درکشورهای غربی و خصوصاً آ  
 آسـیای شـرقی،      از جمله  انتقال محل کشت خشخاش از افغانستان به سایر مناطق جهان         

زیرا این مراکز منابع اصلی تأمین هـروئین مصـرفی          . باشد  می و آمریکای جنوبی  مرکزی  
تـری   را با تهدیـد جـدی       و در نتیجه آنها     هستند بازار پررونق آمریکا و کشورهای غربی     

ی انفعالی قدرتهای بزرگ با معضـل کشـت گیاهـان           ها  از این رو برخورد   . کند  می مواجه

                                                 
1- Balloon Effect 
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دهـد کـه آنهـا تمـایلی بـه برخـورد              می افغانستان نشان  تخدیری و تولید مواد مخدر در     
  .جدی با این پدیدۀ شوم ندارند

 رخـی از   سودآوری قاچاق مواد مخـدر درتمـامی نقـاط جهـان و دسـت داشـتن ب                
آیـد از دیگـر       مـی  کشورهایی که کانون تولید مواد مخدر به حسـاب         مقامهای دولتی در  

بـرای اثبـات ایـن      . ی مافیایی قاچـاق مـواد مخدراسـت       ها  عوامل فعال و پایداری شبکه    
پاکسـتان در     دولتمـردان افغانسـتان و     تـوان بـه تالشـهای نافرجـام و عقـیم            می موضوع

ر دو دهۀ اخیر بایستی اذعـان کـرد کـه حاکمـان             کشت خشخاش، الاقل د    جلوگیری از 
کشورهای یاد شده، حتی برای مبـرا شـدن از فشـار افکـار عمـومی جهانیـان و تـداوم                     

 اند  مقابله با تولید مواد مخدر در قول و عمل تا حد امکان مصمم بوده              حاکمیت خود در  
  .)35: 1384غنجی،( اند لیکن به دلیلی که گفته شد، موفقیتی به دست نیاورده و

. دارد چهار بحران اصلی جهان قـرار      مخدر به حدی مهم است که جزو      مواد  پدیدۀ  
چـون  . اســـت  این تفاوت که آثار بحران مواد مخدر از مسئلۀ اتمی بسیار مهمتر            البته با 

تهدید اتمی یک تهدید بالقوه است، امّا تهدید مواد مخدر یک تهدید بالفعـل و معضـل                 
 بتوان آن را به زلزلۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی تشـبیه             جــاری جوامع است و شاید    

  . کرد، زیرا مواد مخدر و اعتیاد آثار بطئی و مستمر دارد
کنندۀ رسمی مواد مخدر وجـود دارد        میلیون مصرف  6/224حال حاضر بیش از      در

 میلیـون   9/160از ایـن تعـداد      . شـود   مـی   سـاله  64تـا   15 درصـد جمعیـت      5که شامل   
 15/ 9؛ )کوکـائین ( میلیون نفـر     7/13) مواد صنعتی ( میلیون 1/34؛  )یشحش(کنندۀمصرف

  .باشند  می)مواد افیونی( میلیون نفر 
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  آمار مصرف کنندگان مواد مخدر درجهان: 1 شمارهجدول
2003-2004) ٭گیری ساالنه همه(برآورد میزان سوء مصرف مواد مخدر   

های نوع  محرک  
 آمفتامین

 
 

 نوع مواد 

 اکستاسی آمفتامین حشیش جمع

  
 

 هروئین افیونی.م کوکائین

 میلیــــون
 نفر

6/224 9/160 6/29 3/8 3/13 2/15 2/9 

 23/0 4/0 3/0 2/0 6/0 4 5 درصد

 ماه پیش 12گیری ساالنه، معیار تعداد یا درصد افرادی است که حداقل یک مرتبه طی  همه٭
  )UNODC, 2004: 12: منبع( .اند از انجام ارزیابی، یک مادۀ مخدر را مصرف کرده

  
   تحقیقیها یافته

ی خام مربوط به موضوع تحقیق زیر عنوان ژئوپلیتیک مواد مخدر مورد بحـث              ها  داده
 د، سپس همین مباحث در جای خود مـورد تجزیـه و تحلیـل واقـع               گیر  و بررسی قرار می   

  . شود می
  

  ی ژئوپلیتیکی مواد مخدر در جنوب غرب آسیاها ضعف حوزه
   ژئوپلیتیکی مواد مخدر در افغانستان چالشهای
 عدم دسترسی به آبهای آزاد و محاط بودن در خشکی، عـدم ثبـات سیاسـی،                 )الف

نزدیک سه دهه جنگ و ناآرامیهای داخلی میان اقوام، ظهـور            اقتصادی و امنیتی به خاطر    
در پیمانانش به این کشور     و حاکمیت نزدیکِ یک دهه گروه طالبان، تهاجم آمریکا و هم          

  ... پاکستان از گروههای مخالف آرامش افغانستان و های و حمایت، دخالتها2001سال 
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همگی از چالشـهای ژئـوپلیتیکی و از دالیـل روی آوردن مـردم افغانسـتان بـه کشـت                    
  .خشخاش است

موقعیـت جغرافیـایی،   ( عوامـل ثابـت      ترین مصـادیق،   مناسب  شاید بتوان گفت   )ب
جمعیت، منـابع، بافـت   (و متغیر ) ناهمواریها و شکل کشور   وضع توپوگرافی، شبکۀ آبها،     

در مـورد   که بر ژئوپلیتیک مؤثر اسـت،       ) الملل   بین سیاسی و اجتماعی و ویژگیهای نظام     
ی سیاسـی ایـن کشـور را        ها   عوامل یاد شده تمامی جنبه     .کنندصدق می کشور افغانستان   

  .داده است افغانستان، کشورهای منطقه و جهان تحت تأثیر قرار در خود
 با توجه بـه اینکـه همـواره عمـدۀ کشـت خشـخاش افغانسـتان در اسـتانهای          )ج
شود که این قوم نیز مورد        می مانند هلمند، قندهار و ننگرهار انجام     ) طالبان(نشینپشتون

دورۀ حاکمیت طالبان از این گـروه        دولت پاکستان در  . باشد  می حمایت دولت پاکستان  
 رغم قرار گرفتن در جبهۀ آمریکا، از آنها جانبداری        یز علی کرد و هم اکنون ن      می حمایت

البته دولت پاکستان ضـمن رد کـردن همکـاری بـا تروریسـتها، ریشـه اصـلی                  . کند می
 به نظـر  . پاکستان اعالم کرده است    مشکالت را شرایط ژئوپلیتیکی مرزهای افغانستان و      

در پـی اهـداف     تـر     لموسرسد پاکستانیها در عین همکاری با آمریکا، به شکلی نـام           می
 .)9: 1384قنبرلو،( خود هستند

 مستعد بودن زمینهای زراعی این کشور در کشت خشخاش، بـه طـوری کـه از                 )د
 ایـن عامـل   . شـود   می  کیلوگرم تریاک استحصال   45هر هکتار کشت خشخاش بیش از       

سودآوری بـاال بـه دیگـر        اقلیمی باعث شده تا کشاورزان، کشت خشخاش را به خاطر         
  .الت زراعی ترجیح دهندمحصو
رغـم ادعاهـای قـدرتهای      کشت خشخاش؛ علـی     برخوردهای انفعالی غربیها با    )ز

جهانی خصوصاً آمریکا در مقابله بـا تولیـد مـواد مخـدر و قـول همکـاری بـه دولـت                     
افغانستان مبنی بر پرداخت دالر در برابر عدم کشت عمالً نه تنها اقدام عملـی نکردنـد                 

  آنها از جریان کشت و تولید مـواد مخـدر بـه نحـوی حمایـت                شود که   می بلکه تصور 
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غربیها، عـدم اقـدام در انهـدام        »  استراتژی انفعالی «گواه در اتخاذ    ترین    مستدل. کنند می
آنهـا  . البراتوارهای تولید و تبدیل مـواد مخـدر در خـاک پاکسـتان و افغانسـتان اسـت                 

 و به تجهیزات و امکانات       سال است که در افغانستان حضور نظامی دارند         شش نزدیک
منـابع اطالعـاتی از مـردم عـادی گرفتـه تـا دولتمـردان               (افـزاری   افزاری و نـرم   سخت

در چنین شرایطی اگر قصد برخورد با تولیـد مـواد مخـدر را              . مجهزند... و  ) افغانستان
 کـه طالبـان بـا آن روحیـه          یحال در. توانستند در کمترین زمان اقدام نمایند       می داشتند،
 طی صدور فرمانی کشت خشخاش را ممنـوع         2002 و تحجرگونۀ خود در سال       بدوی

ا به مجازات سنگین تهدید و در نهایت آنها را از ادامۀ کشت منع کرد به                رو کشاورزان   
تاریخ کشت خشخاش افغانستان کمترین میـزان کشـت در           طوری که در سه دهۀ اخیر     

خاطر نشان کـرد کـه ایـن اقـدام          البته باید   .  هکتار کشت شد   7067 بود که    2001سال  
او بر اثر فشار افکار عمومی جهانیـان بـه دنبـال بـه دسـت                . طالبان تاکتیتکی بیش نبود   

. ی بود تا دولتش به رسمیت شناخته شـود        الملل   بین آوردن مشروعیت سیاسی در محافل    
  ).15: 1384غنجی،(جدول و نمودار ذیل گویای این حقیقت است 

   

  1996-2005 خشخاش در افغانستان در سالهای کشت: 1 و نمودار2جدول
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  )2005: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل:(منبع
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امنیت در این کشور به دلیل شرایط ویژه و گسترش نیروهای طالبان در منـاطق                )ه
پاکستان همواره به دنبـال آن  . دچار معضل شده است   ) ایرانهمجوار با   (جنوبی و غربی  

انسـتان بـه ویـژه در       است که با تقویت و حمایت نیروهای طالبان نفوذ خـود را در افغ             
 و سخنان آقای کرزی     1دیوراندبا پایان رسیدن طرح     . مناطق غرب افغانستان تأمین نماید    

در همـین زمینـه     . مقامهای پاکستانی را نگران کرده اسـت      » آن طرف سرحد  «در خصوص   
 نفر از نیروهای طالبان را تجهیز و به افغانستان       700پاکستان در سال جاری در چند مرحله        

مجددی تصریح نموده که گروههای تروریستی با ... اخیراً آقای صبغت ا  . م نموده است  اعزا
ای مرکز مبارزه با مـواد      معاونت اطالعات منطقه  ( شوند  می حمایت پاکستان وارد افغانستان   

   .)12: 1384مخدر ناجا، 
در حد فاصل » برابچه«ی قاچاق در منطقۀ حساس ها  حضور و فعالیت سران شبکه     )و
ی اصـلی و سـازمان      هـا   نهای هلمند و نیمروز؛ این منطقه که از نقاط استراتژیک شبکه          استا

 منطقه بـا همکـاری نیروهـای        نای. شود  می یافتۀ قاچاق مواد مخدر در افغانستان محسوب      
ی قاچاق و با ها آمد ولی مجدداً سران شبکه ائتالف به تصرف نیروهای دولتی افغانستان در

منطقۀ یاد شده را به تصرف خود درآوردند و نیروهای دولتی نیز             ،حمایت نیروهای طالبان  
مولوی شاهوزهی به عنوان نمایندۀ طالبـان در برابچـه مستقرشـده و             . منطقه را ترک کردند   

 اعالم نموده قاچاق مواد مخدر آزاد است و تاجران مواد باید زکات محصولشان را بدهنـد               
  .)23:همان(

                                                 
خط مرزی دیوراند پشتونسـتان را تجزیـه کـرد و یـک     . باشد   پشتونستان مهمترین موضوع مورد اختالف دو کشور می     -1

پـس از خـروج   . قسمت آن به حکومت انگلیسی هند تعلق گرفت و یک قسمت آن نیز در حمایت افغانسـتان بـاقی مانـد        
تواند این منطقه را به خود الحاق کند اما بـا          ز هند و استقالل آن کشور برای افغانستان این تصور پیش آمد که می             انگلیس ا 

 به پاکستان ملحق شد لذا متعلق به این کشور اسـت و             1947 هند بوده و در      لستان، به دلیل این که منطقه جزو      استدالل انگ 
کشور   الحاق به پاکستان رأی دادند و از همین زمان اختالفات افغانستان با            گیری حاصله در پشتونستان نیز مردم به        در رأی 

  . بردند پاکستان شروع شده و دولتهای وقت افغانستان بنا به مقتضیات هر از چندگاه قرارداد مرزی دیوراند را زیر سؤال می
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  در پاکستانچالشهای ژئوپلیتیکی مواد مخدر 
پاکستان دارای مرزهای باز و بدون کنتـرل بـا کشـورهای جمهـوری اسـالمی                ) الف

به همین دلیل با چالشهای جدی در کنترل مواد مخدر          . ایران، هند، افغانستان و چین است     
و قاچـاق و ترانزیـت مـواد مخـدر در ایالـت             ) سـاخت (عمـدۀ تولیـد   . روبرو بوده اسـت   

مله عوامل افزایش قاچاق مواد مخدر از لحـاظ موقعیـت           از ج . دگیر  بلوچستان صورت می  
  :توان به موارد زیر اشاره کرد  میجغرافیایی
ی هـا   وجود زمین و محیط مناسب برای قاچاقچیان به منظور ترانزیت محموله           •

 ؛مواد مخدر

ای که کنتـرل آنهـا بـرای نیروهـای مقابلـه کننـده              گستردگی سرزمین به گونه    •
 ؛نماید  میمشکل

 ؛ی از تاریکی شبگیر ی پیچیده جاسازی و بهرهها قاچاقچیان از شیوهاستفاده  •

 ؛نزدیکی به دریای عمان و کشورهای حوزۀ خلیج فارس •

حضور قابل توجه اتباع آفریقایی در پاکستان و مبادرت آنها بـه قاچـاق مـواد                 •
 مخدر؛

عدم اعتقاد و پایبندی جدی مسئوالن پاکستانی اعم از مقامهـای           تر    از همه مهم   •
  ربط به مقابله با مواد مخدر؛یاسی، قضایی و پلیس و دیگر دستگاههای ذیس
پاکستان اگر چه در سالهای اخیر کشت خشخاش را با همکـاری سـازمان ملـل                ) ب

کـانون   بزرگتـرین    متوقف کرده است و لیکن این کشور به دلیل قرار گرفتن در همسایگی            
. تـأثیر را از ایـن کشـور پذیرفتـه اسـت           ن  یبیشـتر ) افغانستان(تولید مواد افیونی در جهان      

وجـود  . شـود   مـی  ی شـناخته  المللـ    بـین  ای و پاکستان به عنوان جوالنگاه قاچاقچیان حرفه     
باعـث شـده تـا      » منـد «و  » سـرحد «،  »خیبـر  «مناطق قبایلی خود مختار و خاکستری مانند      

در مناطق  . البراتوارهای متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کشور فعال باشند            
ایـن  . شود  می یاد شده انواع مواد مخدر و سالح و مهمات به صورت آزاد خرید و فروش              
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شرایط، موجب به وجود آمدن چالشهای ژئوپلیتیکی در مرزهای ایران و افغانسـتان شـده               
  . است

 در مـرز    1384 نفر از سـربازان ناجـا در اوائـل دی          9به گروگان گرفته شدن تعداد      
ی بـارز امـن     هـا   وابسته به القاعده و انتقال آنان به پاکستان از نمونـه          شرقی توسط اشرار    

نیز اشـرار   قبل از آن    کند    می خاطر نشان . بودن این کشور برای اشرار و قاچاقچیان است       
نفر از کارکنان ناجا را به گروگان گرفتند و پس از چنـد روز آنـان را                  مسلح تعداد چهار  
  . به شهادت رساندند

دولت پاکستان با کشورهای همسایه خصوصاً ایران در شناسـایی          عدم صداقت   ) ج
و دستگیری عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که همواره در خاک پاکستان آزادانـه رفـت     

ای در مقابله با مـواد مخـدر        روی همکاریهای منطقه   و آمد دارند، از جمله چالشهای فرا      
      .است
 کنـد   مـی  ابع انسانی ایـن کشـور را تهدیـد         وجود بیش از پنج میلیون نفر معتاد، من        )د

 الزم به یادآوری است این رشـد از نگـاه معیارهـای    .)26: 1383مجله همراه، اردیبهشت    (
بخش عمدۀ مواد مصـرفی ایـن       . جهانی، رشد بسیار باالیی در میان کشورهای جهان است        

  .شود  میافراد از افغانستان تأمین
الن و عناصـر دسـتگاهها دولتـی در کـار     دست داشتن و آلوده بودن برخی مسئو      ) ه

قاچاق مواد مخدر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از چالشهای مبارزه بـا مـواد مخـدر           
   .در پاکستان است

گرایش اقشار جوان به فرهنگ غربی و مصرف مواد صنعتی از جمله مشـکالت              ) و
  .فرا روی حال و آیندۀ این کشور است
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  در در ایرانچالشهای ژئوپلیتیکی مواد مخ
کانون تولید مواد افیونی و      بزرگترین    ایران، به خاطر قرار گرفتن در مجاورت       )الف

 یـک دوم مـواد تولیـدی افغانسـتان،          ین واقـع شـدن در مسـیر ترانزیـت نزدیـک           همچن
. موقعیت ژئوپلیتیکی را در میان سایر کشورهای منطقه و حتی جهـان دارد            ترین    حساس

مسیر قاچاق مواد مخدر به     ترین    و نزدیک ترین     تقریباً آسان  وترین    سرزمین ایران مناسب  
 .قصد کشورهای اروپایی است

 2000نزدیـک   ( طوالنی بودن مرز شرقی ایران با کشور افغانستان و پاکسـتان             )ب
و وضع توپوگرافی خاص مرز و حاشیۀ مرز شرقی از سمت ایران، کنترل مرز              ) کیلومتر

.  قاچاق مواد مخدر با مشـکل مواجـه کـرده اسـت            را در جلوگیری از ورود کاروانهای     
این، در حالی است که تاکنون اقدامات مهندسی متنوعی در نوار مرز انجام شده اسـت                

 - هزار نفر از نیروهای انتظامی در قالـب قرارگاههـای عملیـاتی            50و همچنین بیش از     
ـ         ها  های مرزی و دسته   تاکتیکی و هنگ   ا ناامنیهـای   ی مبارزه با مواد مخدر در برخـورد ب

؛ و لیکن همچنـان بـا ورود مـواد          اند  ناشی از ورود و حمل مواد مخدر مشغول خدمت        
 .مخدر به داخل کشور مواجه هستیم

 داشتن بیشترین همسـایه؛ جمهـوری اسـالمی ایـران بـه همـراه چـین پـس از                    )ج
: 1383محمـدی، (در جهان اسـت     )  کشور 15( روسیه دارای بیشترین همسایه      نوسیفدرا
چنین موقعیتی فضای سرزمینی ایـران را بـرای ورود انـواع مـواد مخـدر اعـم از                   ) 182

 مـواد افیـونی و حشـیش مسـتعد     ین خروج مواد طبیعی ماننـد    طبیعی و صنعتی و همچن    
کشـور ترانزیـت    ترین    مناسبکرده است و از این روست که کشور ما همواره به عنوان             

 .آید  میبه حساب

 محروم بودن استانهای شرقی و نبود فرصتهای شـغلی، بسـتر مناسـبی را بـرای                 )د
 . روی آوردن افراد به قاچاق مواد  مخدر فراهم کرده است
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سـاز  زمینـه ) اهـل تسـنن   ( بافت مذهبی حاکم در استان سیسـتان و بلوچسـتان            )ح
علما و بزرگان آنها خرید و فروش مـواد مخـدر را            . تگرایش به قاچاق مواد مخدر اس     

دانند و لذا این نوع نگاه موجب از بین رفتن قبح داد و سـتد و قاچـاق مـواد                      می بالمانع
 .نقطه یعنی مبادی ورودی شده استترین  مخدر در حساس

ن بـه عنـوان یـک عامـل متغیـر ژئـوپلیتیکی بیشـترین               ایرا جوان بودن جمعیت     )ز
 .استموجب شده  در گرایش افراد به قاچاق و اعتیاد پذیری راآسیب

 فقدان سیاستهای کالن، استراتژی و برنامۀ ملی برای مقابلـه بـا مـواد مخـدر در                  )و
  .ربع قرن یکابعاد مختلف، مانند مقابله با عرضه و تقاضا، درمان و پیشگیری پس از

نگـر میـان    ی بخشـی  ی انتفـاعی و انحصـار     ها  عمال سلیقه افاق و هماهنگی و      عدم و  )ه
اندرکار و عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر از چالشهای مأموریت مبارزه بـا              دستگاههای دست 

  .توان به نبود برنامۀ کالن اشاره کرد  میاز دالیل ضعف این مهم،. مواد مخدر بوده است
  

  تجزیه و تحلیل
جهـانی پـس از     ی مواد مخدر به عنوان یکی از سودآورترین معامالت          الملل   بین قاچاق

قاچـاق  . ی جایگـاهی ویـژه دارد     الملل   بین قاچاق سالح، در بین اشخاص حقیقی و حقوقی       
ی جدا از منافع کالن مادی، آثار و منـافع سیاسـی نیـز بـرای                الملل   بین مواد مخدر در سطح   

  .دولتها و قدرتها داشته است
ـ    تجارت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، نمی       دور باشـد و   هتواند از مسائل سیاسـی ب

سـازمانهای  . ی گذشته با سیاست آمیختـه بـوده اسـت         ها  مسئلۀ قاچاق مواد مخدر در دهه     
مافیایی و تبهکاری که در امر قاچاق مواد مخـدر فعالیـت دارنـد، بـا برخـی از دولتهـا در                      

  .ی نفوذ دارندالملل  بینارتباط هستند یا در مراکز قدرت داخلی و
 زی قاچاق مواد مخدر در سیاست و سیاسـتمداران ا         لمللا   بین نفوذ سازمانها و باندهای   

آنجا که هدف سیاسیون رسیدن به قدرت است و برای تحقق ایـن هـدف ابـزار مهـم آن،                    
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باشد و تـأمین آن در        می اقتصاد و تبلیغات است و از سوی دیگر هزینۀ قدرت سیاسی باال           
چاق مـواد مخـدر و   چرخۀ اقتصادی کشور ممکن نیست و تنها باب به گردش در آمدن قا       

تـوان نتیجـه گرفـت کـه          مـی  سود حاصلۀ آن در سیستم اقتصادی میسـر اسـت؛ بنـابراین           
ی قاچـاق مـواد مخـدر در سیاسـت و سیاسـتمداران اعـم از                الملل   بین سازمانها و باندهای  

  .ی نفوذ مؤثر دارندالملل  بینداخلی و
. توان مشاهده کرد    می ننمونۀ بارز پیوند کشورها با موضوع مواد مخدر را در افغانستا          

 است که حیـات اقتصـادی و تـداوم          ایارتباط مواد مخدر با سیاست در افغانستان به گونه        
ی تـأثیر تولیـد و قاچـاق مـواد       هـا   در اینجا به نمونـه    . حاکمیت قومیتها به آن وابسته است     

ی قبـل از طالبـان، دورۀ حاکمیـت طالبـان و پـس از               هـا   مخدر درحوزۀ سیاست در برهـه     
  : شود  میاشی این گروه اشارهفروپ

 در گذشـته و     :مین منابع مالی نیروهای جهادی از محل تولید مواد مخـدر          أ ت )الف
پیش از اشغال افغانستان و همچنین قبل از پیروزی انقـالب اسـالمی ایـران، عمـدۀ مـواد                   

. گرفـت   مـی  مخدر تولیدی در منطقۀ هالل طالیی در دو کشور پاکستان و ایـران صـورت              
رغم برخوردار بودن ایـران از مجـوز کشـت    یروزی انقالب اسالمی در ایران، علیپس از پ  

قانونی خشخاش برای مصارف پزشکی، کشت آن با مصوبۀ شـورای انقـالب اسـالمی در                
  به طور کلی ممنوع و در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت             1359 خرداد   19تاریخ  

ممنوعیت مطلق کشت خشخاش تأکید      تصویب شد بر     1367 آبان   8نظام نیز که در تاریخ      
  .مجدد شد

همزمان با این تحوالت در ایران، در افغانستان برعکس شرایط ایران اتفاق افتاد و آن                
حمایت از تولیـد و  .  بود1979تجاوز نظامی نیروهای شوروی سابق به افغانستان در سال      

دیهای تـدارکاتی،   منـابع مـالی بـرای تهیـۀ نیازمنـ         تـرین     قاچاق مواد مخدر یکی از اصـلی      
گروههای جهادی با اهداف سیاسی و مقاومـت در مقابـل رقیـب بالمنـازغ               ... تسلیحاتی و 

  . بلوک غرب یعنی شوروی سابق به منصۀ ظهور رسید
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 در دورۀ   : ظهور و حیات حاکمیت طالبان با منابع تولید و قاچاق مواد مخـدر             )ب
حمایتهای غیر مستقیم جهان غرب و با       سلطۀ گروه طالبان بر افغانستان که این گروه نیز با           

کمکهای مختلف پاکستان و برخی از کشورهای عربی در این کشور به قدرت رسید تولید               
 تن  4600تولید بیش از    .  بقای حکومت آنها داشت     برای و قاچاق مواد مخدر نقش اساسی     

م در  البته کمترین کشت ه   .  در دورۀ زمامداری طالبان صورت گرفت      1999تریاک در سال    
ی در  الملل   بین دورۀ حاکمیت طالبان با هدف به دست آوردن مشروعیت سیاسی در محافل           

اما در همین دوره اتفـاق      . اتفاق افتاد ) تن محصول تریاک  200 هکتار یا    7000 (2001سال  
در دورۀ اوج حاکمیـت     .  درصدی قیمـت تریـاک بـود       350دیگری روی داد و آن افزایش       

 دالر پیش رفـت و      350 دالر بود، یک مرتبه تا       30یاک نزدیک   طالبان که قیمت هر کیلو تر     
در عمل طالبان، مجدداً منابع مالی خودش را از محل دریافت مالیات و یـا زکـات تـأمین                   

  . )UNODC, 2005( کرد
اساسـاً  :  دست داشتن مسئوالن دولتی افغانستان در تولید و  قاچاق مواد مخدر            )ج

به دلیل ضعف زیـر سـاختارها در ایـن          .  مخدر بوده است   اقتصاد افغانستان وابسته به مواد    
قاچاق مواد مخدر به عنوان سـهل       و   تولید   ،کشور عمدۀ ممر درآمد خانوارها از راه کشت       

در عرصۀ جدید و در     .  آید  می شغل و معاش به حساب    ترین    و دست یافتنی  ترین    الوصول
هستیم که مقامـات بلنـد      پنج سال گذشته، پس از روی کار آمدن دولت کرزای شاهد این             

یک به طریقی در تولید و قاچاق و یا حمایت از            پایه دولتی و رجال سیاسی این کشور هر       
کشت خشخاش دست دارند، چه آنهایی که از دوران جهاد علیه روسـها آلـودۀ ایـن کـار                   

 و در گذر زمان، حیثیت و حرمت کاذبی را به دلیل نقش داشـتن در مناصـب و                   - اند  شده
 و هم اکنون نیز یا سمتهای مهمی داشـته و           اند  ای دولتی و حکومتی به دست آورده      فعالیته

 و کماکان به تجارت مـواد مخـدر ادامـه داده و بلکـه               -یا در جریانات سیاسی نقش دارند     
 سـتانی از مافیـای    فیض نمانده و عالوه بر بـاج      در این میان، خارجیها بی    . اند  تقویت نموده 
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تحلیل محقق کـه مبتنـی      . ( کنند  می نقدتر     خود را بهتر و راحت     ی از نزدیک سهم   الملل  بین
  ).بر اطالعات ارسالی از افغانستان است

 منـابع   :تأمین شدن بخشی از در آمد پاکستان از راه تولید و قاچاق مواد مخدر             ) د
دسـت داشـتن    ضمن   ... اند   همکاری دارند گفته   FBIاطالعاتی در اسالم آباد که با عوامل        

ویژه سرویسهای اطالعاتی در کار قاچاق هـروئین، درآمـدهای غیـر            لتی پاکستان ب  افراد دو 
 اقتصاد این کشور را فعـال نگـه داشـته و از             1990قانونی ناشی از قاچاق هروئین از سال        

، بـه  1380 مرکز مبارزه با مواد مخـدر، 14خبرنامۀ شمارۀ (سقوط آن جلوگیری کرده است     
   .)1999سامبر  دIndependent هفته نامۀ  ازنقل

افـزایش مجـدد    : مدیریت غیر مستقیم جریان کشت خشخاش توسط غربیهـا        ) ز
با وجود حضور چشمگیر    ) دولت کرزی (کشت خشخاش در حکومت موقت افغانستان       

نظامیان آمریکایی و کشورهای غربی در این کشور و ادعاهای آنها در مقابلـه بـا تولیـد                  
  و تولید مواد مخدر در این کشور نشـان مواد مخدر؛ به طوری که روند کشت خشخاش    

دهد نه تنها کشورهای غربی تمایل به برخورد جدی با مسـئلۀ کشـت ندارنـد بلکـه                   می
. کننـد   می شود که آنها به صورت غیر مستقیم موضوع تداوم کشت را مدیریت             می تصور

برابرگـزارش سـازمان ملـل در       . دلیل آن افزایش کشت خشخاش در سالهای اخیر است        
 هـزار هکتـار از زمینهـای زراعـی          103 هـزار و     130 به ترتیـب     2005 و   2004های  سال

 مدعی شدند کـه دولـت       1384آمریکاییها در بهار    . افغانستان زیر کشت خشخاش رفت    
این ادعای آمریکاییها باعـث  . دهدکرزی در مبارزه با مواد مخدر جدیت کافی نشان نمی        

منـاطقی از    وی اعـالم کـرد در     . مایـد شد که آقای کرزی هم موضعگیری و افشاگری ن        
 ، امـا در یافته استافغانستان که نیروهای افغانستان حضور دارد کشت خشخاش کاهش    

باشـد کشـت و تولیـد و          مـی  مناطقی که مسئولیت آن با نیروهای انگلیسی و آمریکـایی         
 .) :1384www.dari.irib.ir مالزهی،( یافته استقاچاق مواد مخدر افزایش
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 سـپتامبر در افغانسـتان حضـور نظـامی پیـدا      11ی که پـس از حادثـۀ   قدرتهای غرب 
، به تمامی اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی به مناطق کشت               اند  کرده

با ایـن وضـعیت اگـر آنهـا         . خشخاش و محلهای تبدیل مواد مخدر آشنایی کامل دارند        
 د مطمئناً در کمترین مدت    قصد مقابلۀ جدی با کشت خشخاش و تولید مواد داشته باشن          

توانند در امحاء کشت و برچیدن البراتوارهای تولید مواد مخدر و دستگیری عناصـر               می
  .       اصلی در کشت، تولید و قاچاق اقدام نمایند

:  اقدام غربیها بـه انهـدام البراتوارهـای تولیـد مـواد مخـدر               و عدم تمایل ) ح
سال است که در افغانسـتان حضـور          شش کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا نزدیک     

بـه منـابع  و   تـر    تسلیحات و تجهیزات مجهزند و از همـه مهـم         ترین    دارند و به پیشرفته   
عوامل اطالعاتی دسترسی دارند، به طوری که در هر زمان و مکان قصد انجام عملیـاتی                

از . تواننـد اجـرا نماینـد       مـی  علیه گروهها و هدفهای خود داشته باشند در کمترین زمان         
 أ درصد هـروئین جهـان از مبـد        80 که نزدیک    اند  غربیها همواره مدعی بوده   سوی دیگر   

ای که به ایـن کشـور دارنـد         آنها به واسطۀ اشرافیت همه جانبه     . شود  می افغانستان تأمین 
تواننـد    مـی  اگر بخواهند با تولید مواد مخدر برخورد نمایند، به راحتی و با قدرت تمـام              

براتوارهای تبدیل مواد مخدر و دستگیری عناصـر اصـلی آنهـا اقـدام              نسبت به انهدام ال   
  .اند شود که تاکنون اراده و اقدام مؤثری از خود نشان نداده  میکنند، اما در عمل مالحظه

رغم ادعاهـای خـود در مقابلـه بـا مـواد         ها علی بیفراتر از این باید اذعان کرد که غر       
 مقدار مـواد تولیـدی      که قریب یک دوم   (نستان  خدر در افغا  مخدر، از روند تولید مواد م     

چـرا  . تفاوتند بلکه احساس توفیق اجباری هم دارند       نه تنها کامالً بی    )شود  می وارد ایران 
که این وضعیت از سویی موجب سرگرم شدن بیش از پنجاه هزار از نیروهای پلیس در                

عل شدن اقشار جـوان  مقابله با مواد مخدر و از سوی دیگر گسترش اعتیاد و آلوده و منف       
 شود که وجود آمدن چنین شرایطی در راستای تأمین اهـداف دشـمنان          می و فعال کشور  

  . ایران استجمهوری اسالمی
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استفادۀ ابزاری قدرتهای جهانی از مواد مخدر علیه کشـورهای مخـالف بـا هـدف                
اد ی از رشد و توسعۀ آنها،  صورتِ دیگری از تأثیر قدرت زایـی مـو      گیر  و جلو تضعیف  

  .مخدر در حوزۀ سیاست است
کشـت خشـخاش در     : اقدام به کشت خشخاش در استانهای همسـایۀ ایـران         ) و

 افغانسـتان ماننـد اسـتانهای فـراه و نیمـروز از اتفاقـات               یاستانهای غرب و جنوب غرب    
درسـالهای گذشـته    . دهد  می ژئوپلیتیکی است که حساب شده در همسایگی ایران روی        

 همـواره  عمـدۀ کشـت خشـخاش          .شـد  نمی مشخاش انجا در استانهای مذکورکشت خ   
گرفـت رویـداد اخیـر      می صورت... افغانستان در والیات هلمند و ننگرهار و اروزگان و        

رسـد در راسـتای تحقـق اهـداف و            مـی  در فعال شدن استانهای همسایۀ ایران،  به نظر        
مزاحمـت  ی قدرتهای مستقر در افغانسـتان اسـت تـا از ایـن طریـق بتواننـد                  ها  خواسته

  .  گویای این مطلب است2 شمارهنقشۀ. بیشتری برای جمهوری اسالمی فراهم نمایند
 )نیمروز و فراه(کشت خشخاش در استانهای مختلف افغانستان : 2نقشۀ شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )UNODC, 2005:منبع(  
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از آنجایی که از    : دالیل قاچاق است  ترین    سودآوری قاچاق مواد مخدر از اصلی      )ه
اق مواد مخدر، سود آوری و داشتن ارزش افزودۀ آن است، لذا            دالیل عمدۀ گرایش به قاچ    

 مبـادرت بـه     ،پذیرفتن مشکالت و خطرپذیری ناشی از مجازات تعیین شـده          قاچاقچیان با 
ایـن افـراد در روزهـای اول و بـا چنـد مرتبـه معاملـه، وارد جرگـۀ            . نماینـد   مـی  این بـزه  

 عـدد دارای سـرمایه و تجربیـات       شوند بلکه با انجام داد و سـتدهای  مت         قاچاقچیگری نمی 
ترین آیند تا از این طریق بتوانند با پذیرش کم          می تشکیل گروه بر  در پی   شوند و سپس     می

بدین ترتیب بایـد گفـت هـیچ گـروه و           . خطر به بیشترین سود و دیگر اهدف خود برسند        
الی د بلکه با تحصیل منـابع مـ       گیر  شکل نگرفته و نمی   به یک باره    شبکۀ قاچاق مواد مخدر     

  .نمایند  میهنگفت و تجربه کافی اقدام به قاچاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وقتـی کـه تشـکیالت       :ی بزرگ مواد مخـدر    ها  تولید قدرت در قالب شبکه     باز) ی

یافتـه عمـل کـرد، آن    قاچاق در قالب گروههای کوچک شکل گرفت و به صورت سازمان  
شـان را در قالـب      هنگام، همین گروهها برای رسـیدن بـه سـود و قـدرت بیشـتر فعالیـت                

 ر و سایر نقاطافغانستان، میانماارزش قیمت تریاک در مزارع:2نمودار
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چنـین شـرایطی اسـت کـه اهـداف           در. کنند  می و در سطح وسیع دنبال     بزرگتر   یها  شبکه
قاچاقچیان از مسئله مالی فراتر رفته و وارد حوزۀ قدرت و سیاست شده و بعضاً در مقـام                  

  :توان به چند مورد زیراشاره کرد  میبرای نمونه. آیند  میایجاد مزاحمت علیه حاکمیت بر
شماری علیه نیروهای مسلح خصوصاً ناجـا،       اقچیان ایرانی تاکنون شرارتهای بی     قاچ -

ربـایی و بـه شـهادت رسـاندن تعـداد           بندی، گروگـانگیری و آدم    برخی ادارات دولتی، راه   
 نفـر شـهدای     19.  انجـام دادنـد    زیادی از مأموران مبارزه با مواد مخدر به صورت گروهی         

  نفـر در   60 نفر در نصـرت آبـاد زاهـدان،          40 ، 1362کمیتۀ انقالب اسالمی سابق در سال       
 نفر در روستای گورناک ایرانشهر درسال       36 نفر درکرمان،    13،  1371سال   همان منطقه در  

  ؛ ... و1378
 در مثال برای افغانستان باید گفت همواره بسیاری از دولتمران این کشـور در کـار                 -

  .اند قاچاق مواد مخدر دست داشته
ید یادآوری کرد که بسیاری از گروههای قاچاق در مناطق قبـایلی بـا               در پاکستان با   -

کنند و در مقابل حاکمیـت سـر بـر            می  به صورت خودمختار عمل    ،خرید و فروش سالح   
  .کنند  میتابند و مقاومتنمی

باشـد، قاچاقچیـان همـواره بـرای          مـی  تولید کنندۀ کوکـائین    بزرگترین    درکلمبیا که  -
 سال بـا  40که بیش از  ) فارک(گروه چریکی  بزرگترین   .نمایند  می حکومت مزاحمت ایجاد  
 باشد با دریافت مالیات از  قاچاقچیان منابع مالی خود را تـأمین              می دولت در منازعۀ شدید   

  .کند می
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  یگیر نتیجه
ی ها  قاچاق مواد مخدر یکی دو قرن گذشته با هدف استعمار دولتها و ملتها و در دهه               

  .  اقتصادی در آمیخته بوده است_سی گذشته با رویکرد سیا
ی قاچاق مـواد مخـدر یـا        الملل   بین ای و یافتۀ داخلی، منطقه  ی سازمان ها  باندها و شبکه  

، یـا در مراکـز   اند با برخی از دولتها و قدرتها در ارتباط هستند و به نحوی با آنها در تعامل        
  .اند قدرت و عوامل دولتی نفوذ کرده

ا مراکز قدرت رسمی و یا غیر رسـمی و یـا نفـوذ در آن در                 قرار گرفتن در مسند و ی     
شود نیازمند منـابع مـالی سـنگینی اسـت و             می کشورهایی که با اقتصاد مواد مخدری اداره      

تأمین آن در چرخۀ اقتصادی چنین کشورهایی ممکن نیست و تنها با به گـردش درآمـدن                 
 اقتصـادی میسـر اسـت و        قاچاق مواد مخدر و تولید درآمد و سود حاصلۀ آن در سیسـتم            

تـوان    مـی  بنـابراین . شـود   مـی  ی قاچاق ها  تولید قدرت شبکه   استمرار این روند موجب باز    
نتیجه گرفت که قاچاق مواد مخدر در کانونهای تولید و قاچاق مواد مخدر موجب قدرت               

  . شود  میآفرینی و تأثیر گذاری در حوزۀ سیاست و قدرت رسمی
 از تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان ابزار و اهرم در             این، قدرتهای جهانی   عالوه بر 

جهت رسیدن به اهدافشان که در راستای حفظ منافع ملی و استراتژیکی خودشـان باشـد،                
برخورد انفعالی و دوگانۀ غربیها با کشت خشخاش و تولید مـواد مخـدر              . کنند  می استفاده

بـا اینکـه    . ان این نتیجه را ثابت کرد      سپتامبر در افغانست   11در پنج سال اخیر پس از حادثۀ        
 در این کشور حضور نظامی چشمگیر دارند و کشـور انگلـیس هـم               شپیمانانآمریکا و هم  
 دسترسـی و احاطـۀ کامـل        یدار مبارزه با مواد مخدر است و به منابع اطالعـات          رسماً عهده 

کـه نـوع    دارند، عمالً نه تنها با کشت خشخاش و تولید مـواد مخـدر برخـورد نکردنـد بل                 
  . برخورد اینها موجب افزایش تولید مواد مخدر هم گردید
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  چشم انداز مواد مخدر در دهۀ آینده 
گونـه مـواد،    ایـن  به اینکه ساختبا توجه:  جهانانداز مواد مخدر در      چشم) الف

ای از جهان چنانچـه گروههـای    و در هرنقطه   همانند مواد افیونی نیاز به مواد اولیه ندارد       
تواننـد تولیـد     مـی  ارادۀ ساخت چنین موادی داشته باشند، با کمتـرین زحمـت        تبهکاری
ایـن آزمایشـگاهها    . شـود   مـی  این کار به راحتی در آزمایشگاههای مخفی انجـام        . نمایند

ــانگی    ــا را آزمایشــگاههای خ ــیار اســت و اصــطالحاً آنه  Kitchen(کوچــک و س

Laboratories( ت به نقل و انتقال آنها اقدام       توان نسب   می نامند، به محض شناسایی     می
د و  گیـر   غالباً تولید مواد صنعتی در نزدیکی محیطهای آلوده به مصرف صورت مـی            . کرد

  .ی که کاری پر مخاطره است، نیازی نیستالملل  بینبنابراین چندان به قاچاق
بیعـی بـه    گاهی از اینکه داد و ستد و قاچاق مواد صنعتی در مقایسه بـا مـواد ط                با آ 

 و اشکال    طرفی در اندازه    مواد طبیعی قابل استشمام نیست و از       نکه بوی آن مانند   دلیل ای 
از مواد مخـدر طبیعـی       شناسایی و کشف آن بسیار دشوارتر      شود  می قرصهای مجاز تهیه  

  ؛است
با یادآوری به اینکه برای اینگونه مواد از حیث قانونی در مقایسـه بـا مـواد طبیعـی                   

  شود؛  میه ومجازات کمتری برای آن وضع شد
با اعتراف به اینکه شناخت داروهای صنعتی و تمیز دادن آن با داروهای مجاز برای               
پلیس کشورها و خصوصاً مأموران پلیس کشورمان در مقایسه با پلیس دیگر کشورها به              

  لحاظ عدم آشنایی آنان با مکتوبات التین بسیار مشکل است؛
د مخـدر درتغییـر انـدازه و شـکل     گروههای قاچاق مـوا   این واقعیت که   با شناخت 

کنند تا از حریـف خـود     میدادن مواد صنعتی دارای ابتکار عمل هستند و همواره تالش    
رونق بازار   کنندۀ آیندۀ پر  که ترسیم ویژگیها و شرایط    لذا این   ...  و   ی گیرند پیش)  پلیس(

 عمیـق اسـت، چـرا کـه تولیدکننـدگان و            باشـد قابـل توجـه و تأمـل          مـی  مواد صـنعتی  
  .توانند به راحتی خود را با این شرایط وفق دهند  میکنندگانتوزیع



  
  
 
 

    

  117...   جنوب غرب الشهای ژئوپلیتیکی مواد مخدر درچ
  

 شـدن مرزهـا باعـث    هو با درک این واقعیت که آزادسازی تجارت جهانی وگشـود        
رسد در پایان دهۀ آینده، یک        می شود، لذا به نظر     می تسریع و تسهیل قاچاق مواد مخدر     

هـم اکنـون از     . (دهـد   مـی  کیل مواد صنعتی تش   رم معتادان جهان را مصرف کنندگان     چها
  ).  میلیون نفر آنان مصرف کنندۀ مواد صنعتی هستند35میلیون معتاد در جهان، نزدیک  225

آمار مصرف کنندگان جهانی مواد مخدر اعم از طبیعی و یا صنعتی در یک دهۀ دیگـر                 
گونه که اشاره شـد یـک چهـارم         و همان خواهد رسید    میلیون   350 تا   320به  ) 2015سال  (

 در ،باتوجه به تـأثیرات مخـرب آن  . کنندگان مواد صنعتی تشکیل خواهند داد   آنها را مصرف  
  .     از امروز خواهد بودتر  انحطاط اخالقی آحاد جامعه بشری به مراتب بیشتر و عمیق

 افغانستان  ۀدر صورتی که دولتهای آیند    : چشم انداز مواد مخدر در افغانستان     ) ب
مایت آمریکا و غربیها باشد، سوابق عـدم همکـاری آنهـا در             مانند دولت فعلی، مورد ح    

ای برای مقابله با کشـت خشـخاش در ایـن کشـور             پنج سال گذشته نشان داد که انگیزه      
اوالً اینکه تولید مواد    . دالیل متعددی برای نیات آنها قابل بررسی و تحلیل است         . ندارند

ضی نـدارد و چـه بسـا فرصـتی اسـت            مخدر در افغانستان نه تنها با منافع ملی آنها تعار         
  .برای سرگرم کردن ایران اسالمی به منظور ایجاد مزاحمت

که در مجـاورت      در استانهای نیمروز و فراه     2005شروع کشت خشخاش در سال      
ثانیاً حمایـت آنهـا از قاچاقچیـان        . مرز شرقی ایران واقع  است،  مبین واقعیت باال است          

دهـد کـه      می  در تولید و قاچاق مواد مخدر نشان       رکاراند  بزرگ و صاحب منصبان دست    
 با در نظر گرفتن شرایط مزبور به نظر       . آنها به سعادت و پیشرفت افغانستان توجه ندارند       

رسد افغانستان الاقل دهۀ آینده نیز همچنان اولین کانون تولید مـواد افیـونی در دنیـا                  می
 130( 2004را، کشـت سـال  اگر بیشترین میزان سطح کشت در دهۀ گذشته    . خواهد بود 
رسد که میزان کشت در دهـۀ آینـده از ایـن میـزان              بدانیم، بعید به نظر نمی    ) هزار هکتار 
  . افزایش نیابد
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 بـه اینکـه طـی       بـا آگـاهی   : چشم انداز مواد مخدر در کشورهای شرق آسـیا        ) ج
کـاهش  کنی با   ی ریشه ها  سالهای اخیر هر دو کشور میانمار و الئوس به خاطر اجرای برنامه           

 بـه   1996 درصدی آنها از سـال       60 و این امر باعث کاهش       اند  کشت خشخاش مواجه بوده   
 نیز ادامه یابد و اگر سالهای آتی ایـن          2006رود این روند در سال        می  انتظار ،بعد شده است  

وضعیت استمرار یابد قطعاً منطقۀ جنوب شرق آسیا از نقشۀ تولید تریاک غیرقانونی جهـان               
    .محو خواهد شد

ن در کشـورهای    با توجه به گسترش فزایندۀ تولید مواد صـنعتی از نـوع متاآمفتـامی             
و با آگاهی از کم بـازده و        ...  میانمار، تایلند، چین، فیلیپین، کره، ژاپن و         شرق آسیا مانند  

رسـد در     مـی  به نطر »  منطقۀ مثلث طالیی  «ی  ها  مرغوب بودن تریاک تولیدی در کشور     نا
 با کاهش   میانمار و الئوس    و تولید مواد افیونی در دو کشور       اشدهۀ آینده  کشت خشخ    

به تعبیر دیگر باید گفت در پایـان        . سپارد  می روبرو شده و جای خود را به مواد صنعتی        
  .مادۀ مصرفی این منطقه مواد صنعتی خواهد بودترین  دهۀ آینده  عمده

ر کلمبیـا و    دو کشـو   :چشم انداز مواد مخدر در کشـورهای آمریکـای التـین          ) د
 سه کشـور کلمبیـا،      ، و از طرفی   اند   آورده  روی مکزیک در سالهای اخیر به کشت خشخاش      

؛ بنـا بـراین، بـا توجـه بـه تجربـۀ تـازۀ               اند کاهش کشت کوکا روبرو بوده       با  بولیوی و پرو  
کشورهای کلمبیا و مکزیک در کشت خشخاش و بـا آگـاهی از شـیوع و گسـترش بـازار                    

 ی اشباع بودن کشورهای قارۀ آمریکا از مواد صنعتی به نظر          دا حدو مصرف مواد  افیونی و ت     
رسد کشت خشخاش در این منطقه به خصوص در کشورهای کلمبیا، مکزیک و حتـی                می

از اینکه در دهۀ آینده، کشورهای یاد شده . بولیوی و پرو در دهۀ آینده افزایش خواهد یافت
  .رسدجهان تبدیل شوند، بعید به نظر نمی درپس از افغانستان به دومین کانون تولید تریاک 

رغـم برخوردهـای سـختی کـه علیـه           علـی  :چشم انداز مـواد مخـدر در ایـران        ) ه
ویژه در مناطق شرق و     خاش در بسیاری از استانهای کشور ب      کنندگان غیرقانونی خش  کشت

د، هر ساله با افزایش کشت غیر قانونی مواجه خواهیم شـد و             گیر  حاشیه شرق صورت می   
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 مقابلـه بـا کشـت       ه کننده صرف   اخیر بخشی از توان عملیاتی نیروهای مبارز       هایمانند سال 
آیـد،    می به حساب » اعتیاد پنهان «با توجه به اینکه اعتیاد به مواد صنعتی نوعی          . خواهد شد 

 آمار مصرف کنندگان این مواد بسـیار دشـوار اسـت؛ و بـا               یبه این معنی که برآورد تقریب     
ی خـارجی   ها  ق از روند رو به گسترش مصرف مواد صنعتی که ماهواره          اظهار نگرانی عمی  

کنندۀ این شیوع است و با آگاهی به اینکه ساخت و در دسترس قرار دادن ایـن    تشدیدنیز  
رسـد در اواخـر       می مواد در مقایسه با مواد افیونی بسیار سهل و کم درد سر است؛ به نظر              

 مواد مخدر را معتـادان مـادۀ صـنعتی تشـکیل          کنندگان  دهۀ آینده، الاقل یک پنجم مصرف     
به عنوان  مثال چنانچه در آینده سه تا سه و نیم میلیون نفر معتـاد داشـته باشـیم                    . دهند می

  .دکنندگان مواد صنعتی خواهند بو هزار نفر آن مصرف700 تا 600
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