
 

  

  

  

  

  

  ل جهاني مواد مخدرافغانستان و معض
 

  ####دكتر وحيد ظهوري حسيني     

 

استفاده از مواد مخدر شايد به اندازه بـشر قـدمت داشـته باشـد و هنـوز هـيچ كـس                      
ـ           ؛نتوانسته است تاريخ پيدايش آن را مشخص كند        د  پس هيچ قوم و ملتي نيـز نمـي توان

ادعا كند كه مواد مخدر و استفاده از آنها در آداب و سنن و رسـوم خـوب و بـد آن قـوم                        
  .وجود نداشته و مربوط به ديگر اقوام است 

حتـي  : يكي از علماي جانور شناسي درتحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كـه               
تفاده قـرار داده    برخي از جانوران ، مخصوصا پرندگان ، انواع گياهاني را مورد توجه و اسـ              

  .دهد مي آنها نوعي آرامش موقت  بهاند كه خاصيت تخدير داشته
انـد و   نمـوده  اقوام وحشي و ابتدايي از اين نوع گياهان ، در مراسم مذهبي استفاده مي   

  . و كم و بيش انتظارات و توقعاتي از آن دارندكنند امروز افراد متمدن نيز از مواد مخدر استفاده مي
يـا حـداقل     اند كـه مـواد مخـدر و        ويسندگان و هنرمندان معروفي نيز بوده     شاعران، ن  

اند و   دانسته  اثر هنري براي خود الزم مي     خلق  قهوه را به منظور تحريك سلسله اعصاب و         
  . اند هايي داشته سرودهزمينه در اين شاعران 

 
  كارشناس حقوق و عضو مؤسس بنياد فرهنگي كوثر #
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 دارد   در همة كشورها پيشينة تـاريخي      ؛ مواد مخدر يك پديدة تازه نيست      ،به هر حال  
ـ يـك  آنچه اين پديده را به عنـوان    . و زيانهاي مهلك آن را همه مي دانند           جهـاني،  اليب

گـذار بـر سـالمت فكـري، جـسمي و           تأثيرالمللي و عامل       امنيت ملي و بين     ةتهديدكنند
المللـي و گـسترش ايـن     توليد، قاچاق بينافزايش روزافزون،  اخالقي انسانها تبديل كرده،     

  .و سوء مصرف آن در جهان است تجارت سياه مرگبار 
 سـال قبـل تـا    250 دولتها و جامعـة جهـاني از   .مبارزه با مواد مخدر نيز تازگي ندارد     

در ايـن   موران مبـارزه بـا مـواد مخـدر    أرو بوده و م هامروز با مسئله الكل و مواد مخدر روب       
ز  و حتي كشورهاي پيشرفتة  جهان، با آنكـه بـه تمـام وسـايل پيـشرفته مجهـ                   ،كشورها

انـد از شـدت رواج ايـن      هستند و از تمام امكانات استفاده مي كنند نتوانسته يا نخواسـته           
  . بكاهند، مخصوصا در ميان طبقه جوان،مواد

پس اعتياد و مسئلة مواد مخدر يك مشكل جهاني است كه ارتباط به زمـان و مكـان                  
ي را مي طلبـد     مشخصي ندارد و مبارزه با اين معضل جهاني و آفت انساني همياري جهان            

 منطبق با رعايت موازين قـانوني،       و اين مبارزه و همياري بايد اصولي، منطقي و مخصوصاً         
  .اخالقي، انساني و بدون تبعيض باشد

  

  :آشنايي با انواع مواد مخدر و افيوني

ين مـواد افيـوني   تر  شايع4رفينم  و3هروئين ،2، شيره و سوختة ترياك، كدئين1ترياك
  .باشد تفاده ميغيرقانوني مورد اس

  هروئين، كدئين و مرفين نيز همينأترياك از گياه خشخاش به دست مي آيد و منش

  .ماده است
گيـاه   هـاي   هم نوعي ديگر از مواد مخدر اسـت كـه از سـر شـاخه    5يا چرس حشيش

شاهدانه در دوران باسـتان بـه گيـاه اهـريمن معـروف بـوده                (.آيد  به دست مي   6شاهدانه

 
1. opium  

2. codeine 

3. heroine  

4. morphine  

. Indian hemp-juice 5 

6. hemp-seed 
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كنندگان هروئين، ترياك و     عنوان دروازة اعتياد شناخته شده و مصرف       اين ماده به     .)است
  .اند كوكائين غالبا اعتياد را با حشيش يا چرس آغاز كرده

 از دارد وكه شكل بلوري و سـفيدرنگ  ديگري است كوكائين نيز ماده مخدر و افيوني     
  . آيد برگهاي گياه كوكا به دست مي

مخدرنـد كـه   مواد  انواع ديگر و جديد  از بخش  يا قرص شادي   2دي  اس   ال  و 1اكستاسي
قرص، كپسول، پودر استنشاقي و برچسبهاي پوسـتي        : به صورت دارو و به اشكال مختلف      

در حالي كه مضرات آن       و ؛ هر ساله مصرف آن رو به افزايش است        متأسفانهعرضه شده و    
  .رندصد برابر حشيش است ، جوانان و خانواده ها هيچ اطالعي از عوارض آن ندا

 آيد و نامهـاي مختلفـي نظيـر        كه از گياه شاهدانه به دست مي        3جوانا باالخره ماري و  
  .استمواد مخدر از  يسيگاري و امثال آن دارد، نوع ديگر بنگ،  گراس، علف،

  : بندي كرد وان تحت سه دسته طبقهت  مواد مخدر و استعمال آنها را مي،در مجموع
  )هروئين و باربيتوراتها (كننده و آرامبخش مانند  افسرده.1
  ) ميناتكوكائين و آمف( شوق آور و محرك مانند .2
  )LSDجوانا ، اكستاسي و ماري(زا مانند   توهم.3

  

  : مواد مخدر و سياست جهاني

شـود و جنايتكـار و       بازار سياسي جهان امروز كه حق از باطل شناخته نمـي           آشفته در
كند و حتي همـين      مي  و مواد مخدر جلوه    تروريست حامي مظلومين و قربانيان تروريسم     

اخـذه و   ؤمان جنايتكـاران مـورد م     ، از سوي ه   قربانيان، به نام تروريست و ضد حقوق بشر       
گـسترش  پـردة   در پـس گيرند، آنچه به وضوح آشكار شده اين است كـه   محاكمه قرار مي  

يدة مواد  حتي اكنون هم كه پد      و ؛دنمواد مخدر در جهان، قدرتهاي بزرگ جهاني قرار دار        
 به عنـوان يـك   مخدر و گسترش انواع آن به عنوان يك معضل اجتماعي، سياسي و اخيراً   

 كار آن قدرتها قرار گرفته  بـاز        سطح كشورها در دستور    المللي و در   بحران در صحنة بين   

 
1. ecstasy  

2. LSD  

3. mari juana  
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 به منظور تداوم سلطه بر مـستعمرات ، جلـوة           ،و، تجارت مواد مخدر   ناستعمار عصر   هم در 
هـاي   ز ابزارهاي ضد فرهنگي براي تحميق با ترفندهاي درمـاني و حربـه            ديگري يافته و ا   

  . به تهاجم نظامي نيز كشيده شده است هااقتصادي استفاده شده و دامنة  اين طرح
هاي اخير در گسترش مواد مخـدر در جهـان و            ش دولتها و قدرتهاي بزرگ در دهه      نق

الملل ايـن پديـده را بـه يـك           ينهاي قاچاق و ترانزيت آن در صحنة ب        فراهم كردن زمينه  
نگهـاي تريـاك عـصر      ج. اسـت  جهاني و معضل ملي در سطح كشورها تبديل كرده           اليب

كارتلهاي قاچـاق مـواد    حاضر، به صورت پنهان، بشر را در معرض تهديد قرار داده است و   
د مخدر و دولتهاي حامي آنها دنيا را به دردسر انداخته و تجارت سالم و قانوني را به فـسا              

    .اند كشيده
2 و كالي1هاي مدلينلكارت

 جنـوب غربـي بوگوتـا پايتخـت     و  مجـاور غـرب  دو شهر(  
 در  3ي جنوبي ، مافيا كه شهرت جهاني دارد در اروپاي شرقي ، تريادها            آمريكادر  ) كلمبيا
نگ و گروه مواد مخدر مسكو در افغانستان،      ك   وآسيا به ويژه در چين و هنگ       آمريكااروپا ،   

المللـي مـواد    ئوس ازجمله كارتلهاي مطرح و عامل حمل و نقـل و قاچـاق بـين              لندن و ال  
مخدر هستند كه از مرحلة توليد تا توزيـع مـواد را در سـطح جهـاني كنتـرل و هـدايت                      

  . كنند مي
اين باندها و گروهها از زيرساختهاي مدرن عـصر فعلـي از قبيـل كـامپيوتر، مـاهواره،             

هاي سبك و نيمه سنگين، هواپيما، كـشتي و انـواع           تجهيزات مخابراتي و ارتباطي، سالح    
آيند و داراي سازمان، تشكيالت و سلسله مراتـب           آگاهانه گرد هم مي    ند،خودرو برخوردار 
  .شوند يافته را نيز مرتكب مي اهداف خود، تبهكاريهاي سازماننيل به هستند و جهت 

زايش جنايـت و    يك رابطـة مـستقيم بـين مـواد مخـدر و افـ             : توان گفت   مي ،بنابراين
مخـدر صـرف       و در موارد زيادي ديده شده كه درآمد حاصل از مواد           ؛خشونت وجود دارد  

 مـستقيمي  تـأثير كـه   دشو ده و ميشخونبارترين مناقشات مسلحانه در جهان    بسياري از 
هـاي هنگفتـي     زيرا هر ساله كشورها مجبور هستند هزينه؛اقتصادي كشورها دارد امور  بر  

 
1. Medellin  

2. Cali  

3. Triad  



 133                افغانستان و معضل جهاني مواد مخدر

هـاي   ي مرزي ، سيستمهاي قـضايي و برنامـه        هازني روهاي پليس، گشت  را صرف تقويت ني   
  . درمان و بازپروري معتادان كنند

يابيم كه مواد مخـدر چگونـه در          درمي ، اگر كمي به گذشته بنگريم     ،با ذكر چند مثال   
  : م سياسي جهان وارد شده است نظا

 ،يـسيها بـه ايـران    بـا ورود انگل زمـان قاجـار و هم   شـاه      مقارن با سلطنت ناصرالدين    .1
 آمريكـا جنايتكـار از    شاه    تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي كه      . رواج يافت استعمال ترياك   

 ،گرفت و بعد از سابقة طوالني قاچاق مواد مخدر و معتاد كردن جوانـان كـشور    دستور مي 
س آن قرار داشتند، مصرف انواع مواد به طرق مختلف به           أمملكت در ر  رتبة    عاليكه افراد   

 ؛شـد  ي و تنوع محسوب مـي     مĤب مشروبات الكلي يك نوع تجدد     .شدت رواج پيدا كرده بود    
باشـگاههاي  فروشي در كنار     هاي مشروب  در هر كوچه و خيابان تهران و شهرستانها مغازه        

درآمـد داشـتند و     ها هر شامگاه هزاران تومان      يفروش و بارها وجود داشت و مشروب     شبانه  
قدرت حركت و اراده را از      در حالي كه    هاي تهي   جيبجوان با   هزاران  اين در حالي بود كه      

دســت توليــد و . شــدند الخبائــث خــارج مــي هــاي فــروش ام دســت داده بودنــد از دكــه
 دستهاي پليد حاكميت هـم      ، چه ؛كنندگان مواد مخدر به كلي باز گذاشته شده بود         توزيع

  . للي بود الم ور بود و هم دستيار باندهاي بين خود در اين منجالب غوطه
اي كـه    هـر خـانواده   : اين جريان تا آنجا پيش رفته بود كه دولت طاغوت اعالم داشت           

به قيمت دو برابـر تريـاك    تواند    ميخاكستر ترياك را هرچه بيشتر به دولت تحويل دهد،          
  .خام خريداري كند

ت را بـه دسـت گرفتنـد        حكومـ گوئـه   ا در نيكار  1نيستهايم كه ساند  1979سال   در. 2
. كه براي خريد اسلحه به دالراحتياج داشتند، به تجارت مـواد مخـدر پرداختنـد              هنگامي  

 هم مواد مخدر راخريد و      2بسيار مهم است كه  آنها در اين كار تنها نبودند و سازمان سيا             
فروش مي كرد تا بتواند از سود فروش آن پول به دست بياورد و اين پول را بـه مخالفـان     

همـين سـالها    جالب اينجاست در. ( بدهد، نام داشتند3راها كه كنت،ستهانيحكومت ساندي

 
1. Sandinist 

2. CIA  

3.  Contras  
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 كـرد و آن را بـه جوانـان       آمريكا ميليون دالر كوكائين وارد كشور       200بود كه اليورنورث    
 فروخت تا ازسود آن جهان را از خطر سقوط نجات دهد و رييس جمهـوري وقـت                  آمريكا
   ). آن صحه گذاشته بودر رونالد ريگان ازاين عمليات اطالع كامل داشت و بآمريكا
سـت و از ايـن موقعيـت و         آمريكا كشور مكزيك فرستندة اصـلي مـواد مخـدر بـه             .3

يعني بسيار بيـشتر    . ( ميليارد دالر در سال ارز خارجي كسب مي كند         30سوداگري مبلغ   
  ) از ارزآوري فروش نفت در كشورهاي مهم توليد كنندة نفت در جهان

اطالعـاتي  : گويد  مي 1 كنترل مواد مخدر سازمان ملل      آقاي مازي تلي نمايندة دفتر     .4
ميانمـار،  ( محل اصلي كشت ترياك در مثلث طاليي يعنـي        كه دهد كه ما داريم نشان مي    

كـه ضـلع    ....) افغانستان، پاكستان، تركيه، لبنـان و     (و هالل طاليي يعني   )  تايلند  و الئوس
  .باشد رسد، مي ي ميي جنوبآمريكااصلي آن افغانستان است و يك گوشة آن هم به 

م سياسي جهان وارد شـده اسـت و   نظا و به خوبي در  مواد مخدر كامالً ،به اين ترتيب  
المللـي، در   بـين پرطمطـراق  تر از پليس و ادعاهاي    به طور كلي مصلحت سياسي پرقدرت     

 از سـوي    مـواد مخـدر   بـا    مبـارزة جهـاني      ،نهايـت در   ،كنـد و   اين صحنه اعمال نظر مـي     
  .شود ارزش مي و كمرنگ و بيج سلطهحكومتهاي 

  

  مواد مخدر در افغانستان 

كشورها محدود و محصور نمانده و     غيرفرهنگي  ات فرهنگي و    تأثيرصرف نظر از اينكه     
نمايد و اين اصـل در    راه خود را باز مي، به ويژه در نقاط مرزي،هاي تاريخي  در طول سده  

اثـر   ليد و توزيع محصوالت آنهـا در   هاي آن و داد و ستدها و تو        مورد افغانستان و همسايه   
 اسـتعمال تريـاك، شـيره  و         صـادق اسـت؛   رفت و آمدها و مراودات بـسيار نزديـك نيـز            

هاي گونـاگون و    يحشيش ابتدا در شهر هاي مرزي افغانستان به لحـاظ سـابقة لشكركـش             
از و سياست ترويج مـواد مخـدر        ) و پاكستان  هند(قاره   حاكميت استعمار انگليس در شبه    

  . و حيثيت يك شاهراه تجارتي كه افغانستان كسب كرده بود، رواج پيدا كردآمريكاسوي 

 
1. UNPCP  
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حـشيش و تريـاك را از قـديم االيـام در            صورت  گرچه سابقه استعمال مواد مخدر به       
 امـا  ؛توان رد كرد نمي ، شد ذكرقبالً كه  ،افغانستان نيز مانند ساير كشورها و اقوام تاريخي       

 يعني حكومتهاي جـابر و      ؛مافيايي و مزدوران داخلي آنها    ي  حكومتهااين سياست جهاني    
تالش مي ورزيدند و هر روز بر         مواد مخدر  رويج، پخش و ت   كشتوابسته كه در گسترش،     

باعـث و بـاني تمـام آنچـه اكنـون از            : كـه  افزايند را نيز بايـد يـادآور شـد         تالش خود مي  
 امروز در قالب نـاجي و       أسفانهمتباشند و    افغانستان و مواد مخدرترسيم مي شود، آنها مي       

  . نمايند فريبي مي گري و عوام حامي و دلسوز ملت به نابودي كشانده شدة افغانستان جلوه
مـواد مخـدر   توزيـع  و  كشت  دولتهاي وابسته و خودكامة قبلي افغانستان از حمايت و          

  :آميز را دنبال مي نمودند جنايتة دو هدف عمد
ور به منظور بار آوردن مـردم بـه صـفت انـسانهاي              تخدير اعصاب و روان افراد كش      .1

  ؛ماشيني و فرمانبردار كه از هر نوع فعاليت باز داشته شوند
  ي و سياسي آرمان به زندان انداختن مخالفان .2

 سالة طـاغوت در افغانـستان و جمهـوري داوود           40اين جريان كه در زمان حاكميت       
دولـت هـم بـه اعمـال        دت يافـت    شـ ادامه داشت، موجب شد زماني كه مـوج مخالفتهـا           

 تـا جـايي كـه زنـدانهاي معمـولي           دفزواجنايتكارانه و سيل بازداشتها تحت عناوين فوق        
 در زمان داوود بازداشـتگاههاي موقـت درچهلـتن چهـاردهي            ،بنابراين. گنجايش نداشت 

ــ   راه سابق كابـل   ( قلعه فتوح، قلعه نبي،كاريز مير، درة اشرف         ،)باغ شخصي داوود  (كابل  
راي ايـن   ل، ب  كاب ]كارخانة سيمان؟ [در سمنت خانة    خان    و قلعه زمان  ) خ در درة شكاري   بل

كارشناسان،  قان، محق ان،دانشمنداز قبيل   منظور ساخته شد و هزاران نفر از مردم بيگناه          
حـزب وابـسته بـه      (را كه مخالف غورزنگ ملـي       غيره   و   ان هنرمند گان، نويسند الن،محص
ايـن  در عـصبي   بيمـار روانـي و       ، ديوانـه  ،معتادو عنوان   تهام  دادند به ا   تشخيص مي ) داود

  .دانداختن زندانها مي
 در شـهرهاي هلمنـد، قنـدهار،        ، به ترتيب  ، كشت خشخاش نيز   ،در طول همين مدت   

توجهي مقامات دولتي ادامـه      با بي  ،ارزگان، ننگرهار، بدخشان، بغالن، بلخ، نيمروز و هرات       
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تجـارت   و همكاريهـاي سـازمان       1356سـال   تشكيل رياسـت صـحي دمـاغي در         . داشت
  .در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر هم دردي را دوا نكرد   2پي.دي.ان. يوو پروژه  1جهاني
 سير صعودي جريـان فـوق   ، كه كودتاي ماركسيستي به وقوع پيوست،1357سال   در

تنهـا   از زمان تركي تا امين و ببرك شدت بيشتري پيدا كرد و دولت كمونيـستي نيـز نـه                  
بـا بانـدهاي   گـرفتن  مواد مخدر نداشت بلكه ضمن ارتبـاط  حل مسئلة  هيچ طرحي براي    

 مـردم كـشت   ي  قيامهـا .را هم متوقـف سـاخت   پي  .دي.ان.يومافيايي مواد افيوني، پروژه     
 توزيع مواد در بـين جوانـان از سـوي دسـتهاي             ، اقتصاد كشاورزان  تأمينخشخاش براي   

  . وخيم ساخته بود بسيار را كشور  گرفت اوضاع پنهان كه در داخل شهرها صورت مي
 كه زادگاه او نـوار مـرزي شـرق افغانـستان اسـت، يكـي از همكـاران نزديـك                ،نجيب

 و داوود بـا     زمانـشاه وي در   . شـد  مواد مخدر محسوب مي   كشت  باندهاي قاچاق و توليد و      
 ،خـل و خـارج    باند تبهكار مافيا ارتباط داشت و در يكي از مراكز پخش مواد مخـدر در دا               

كرد و با متـصدي هتـل در       فعاليت مي  ،كه در آن زمان هتل نورستان در شهر نوكابل بود         
بندي و جاسازي و فراهم نمودن زمينة انتقال و پخش مواد همكـاري و نظـارت                 امر بسته 

يك باند مافيايي مـواد مخـدر بـر    دست يافت، مثل اين بود كه به قدرت وقتي كه  . داشت
  . دامن زدرماو هر قدر كه امكان داشت به بسط و گسترش اين ا ؛زدهاريكة قدرت تكيه 

سـر و سـاماني حكومـت مجاهـدين،          بديهي است با اين مقدماتي كه ذكر شد و با بي          
طالبان نسبت به آنچه از گذشـته زمينـه سـازي شـده و بـه آنهـا ارث رسـيده بـود و بـا                  

ان يك قدرت مافيايي مواد     حكومتشطبيعي بود كه    حمايتهايي كه از آنها صورت گرفت ،        
  .ديالمللي از آب درآ مخدر و تروريسم بين

  

  مبارزة بين المللي با مواد مخدرجامعة جهاني و 

ــشكلي   ــواد مخــدر م ــا آن   اســت مــشكل م ــان ب ــردم جه ــشتر م ــه سالهاســت بي ك
 وارد   انـساني  و صدمات خود را بر پيكرة جوامع      سوء   و روز به روز اثرات       اند  گريبان به دست

 ميليون نفر از جمعيت شش ميليارد نفري كرة زمـين  200بيش از ؛ به طوري كه     كند مي

 
1. WHO  

2. UNDP  
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المللي به خود گرفته      گذشته و جنبه بين    كشورهااز مرز   ، باليي كه    اند شدهاين بليه   دچار  
از چگونه درمان شود و راههـاي پيـشگيري    اكنون مسئله اين است كه اين بيماري         .است
  و مقابله با آن كدام است؟ آن 

متوجـه كـردن   و   1 كه پس از سالها شانه خالي كردن از مـسئوليتها  ،الملل جامعه بين 
انگشت اتهام به ديگران، با هدف داشتن يـك ارادة منـسجم و واحـد بـراي ريـشه كنـي                     

تـري وارد صـحنه شـد، در بيـستمين           تجارت مواد مخدر درهزارة جديد، به صورت جدي       
مشكل جهـاني   سر ومي سازمان ملل برم مجمع عم1998اجالس و در نشست ويژة سال      

رهاي عـضو را متعهـد سـاخت تـا سـال      ند، كـشو درگير كشور با آن    170مواد مخدر، كه    
 سـازمان   .را به حد قابل توجهي كاهش دهند       م ميزان عرضه و تقاضاي مواد مخدر      2008

اين معـضل گـام بـردارد و        حل   موظف شد كه در جهت       2مبارزه با مواد مخدر ملل متحد     
  .ي در نظر بگيردسازوكارجراي اين هدف براي ا

 3سـازمان ملـل   وابـسته بـه      دفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جـرايم           ،نيهمچن
 جهـاني بـراي مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جـرايم                يرهبـر  ، كه يك نهاد   )م1997سيسأت(

 و  4المللي كنترل مواد مخـدر     شود و متشكل از دو نهاد برنامه بين        المللي محسوب مي   بين
المللـي كنتـرل مـواد       است، موظف شد برنامة بـين       5المللي مركز پيشگيري از جرايم بين    

توليد، قاچـاق و جنايـات مـرتبط بـا آن را از طريـق          در مورد   المللي   مخدر و اقدامات بين   

 
سيون تريـاك   يـ پـي كم   آن در با   مبارزه   ،گسترده و جدي خطرات جهاني استعمال مواد مخدر       پديد آمدن   ز  بعد ا . 1

هاي متعـدد سـازمان ملـل فـروش و     ينه شد و، با گذشت زمان، كنوانسيوندر شانگهاي چين نهاد  )  م 1909(در سال   
د موسوم بـه     يك كنوانسيون واح  به صورت   اين كنوانسيونها   . استعمال مواد مخدر را به اهداف پزشكي محدود كردند        

ن كنوانـسيونهاي ديگـر تكميـل     اين كنوانسيونها با افزود ، پس از آن   . درآمدند مواد مخدر ) م1961سال  (كنوانسيون  
المللي بر مواد مخـدر بـه وجـود آمـد و فهرسـتي از مـواد مخـدر كـه اسـتعمال آنهـا             شد و يك سيستم كنترل بين     

اسـتفادة غيرقـانوني هـر گونـه مـاده          «به  » استعمال مواد مخدر   «، عبارت  به همين جهت   .غيرقانوني است، تهيه شد   
قاچـاق مـواد   «، )م1998(آخرين كنوانـسيون مـصوب در سـال        . كرد رتغي» مخدري كه در كنوانسيونهاي فوق آمده     

قرار داده و شامل راهكارهايي براي مبارزه با پولشويي و تبديل مواد شيميايي براي ساخت مـواد   مورد نظر   را  » مخدر
  .)مخدر مي باشد

2. UNDCP  

3. UNODCP  

4. UNDCP  

5. CICP  
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و پولـشويي  ) نظارت بر مـزارع و كـشت مـواد   (، )توسعةجايگزين(هاي مختلف نظير    پروژه
  . تقويت كند

اي سـازمانه  و   )NGO(ئو    .جي  . ان المللي در كنار هزاران    ون تشكلهاي بين   باالخره اكن  و
محصول گل   اند تا اهالي زمين را از      تر آغاز كرده   مردمي ديگر، فعاليت خود را بسيار جدي      

المللي، تالشهاي جامعه جهاني     رغم وجود كنوانسيونهاي بين     بهاما  . خشخاش نجات دهند  
گسترش روزافزون يافته و اقدامات      المللي مواد مخدر    بين و سازمانهاي بين المللي، قاچاق    

  . ملي كشورها هم در مقابله با اين پديده و مبارزه با ترانزيت آن نتيجه بخش نبوده است 
المللي مي توان نتيجه گرفت       با نگاهي به سير تحوالت و اقدامات ملي و بين          ،بنابراين

در و مبارزة صـادقانه بـا زرع و توليـد آن       پديدة قاچاق مواد مخ    ءكه سياست جهاني، امحا   
نيست زيرا قبل از جهاني شدن مسئله مـواد مخـدر و كـشت خـشخاش در افغانـستان و                   

 بـه افغانـستان،     آمريكـا حتي بعد از آن و به خصوص در زمان ممنوعيت طالبان و تهاجم              
ايش مقامات سازمان ملل و چند كشور اروپـايي و آسـيايي بارهـا نگرانيهـاي خـود از افـز        

بـا مـسدود    : فاش كرده و گفته بودنـد     را  در جنوب شرقي آسيا      توليد و عرضه مواد مخدر    
شدن مرزهاي افغانستان ، اكنون نگراني اصلي از ناحيه مثلث طاليي است كه مـي توانـد              

ميانمـار،  (بار ديگر نبض بازار توليد و فروش مواد مخدر را از درون كشورهاي عضو مثلث                
  .دست داشته باشددر ) تايلند و الئوس

 به ويژه هروئين و ،ترين و مخوف ترين مركز توليد مواد مخدر       اين مثلث طاليي بزرگ   
ـ              و، در جهان اسـت      كوكائين ار  دگرداننـدگان آن حتـي نيـروي هـوايي و بالگردهـاي توپ

  .تهاجمي دارند
ال ؤ قبل از بررسي وضعيت فعلي مواد مخدر در افغانستان و هـالل طاليـي ، ايـن سـ            

 و بـه خـصوص در   ، هـا در جهـان   NGO و   UNODCP و   UNDCPي آيـد كـه آيـا        پيش م 
تـا چـه انـدازه در     چقدر فعاليت صادقانه داشته و       ،منطقة مثلث طاليي و آفريقاي جنوبي     

مزارع مواد مخدر و توليدات آن موفق بوده اند؟ و آيا اگر مالحظات خاص سياسـي                امحاء  
اند؟ زيـرا    ثري صورت نداده  ؤمومي كار م  در كار نيست، چرا براي اجراي مصوبات مجمع ع        

 اين پديده در سـاير منـاطق هـم رو بـه             ،افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان     بر  عالوه  
 كه بـراي اعمـال سياسـت افـزايش قيمـت            شيافزايش است، و حتي در موارد اندك كاه       
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 يـا  تواننـد   كمبود آن از انبارهاي اروپا جبـران مـي شـود و هـيچ مرجعـي نمـي              ،باشد مي
  .جلوگيري كننداز آنها خواهد  نمي

  

   :UNDCPمواد مخدر از طالبان تا امروز و اصلي افغانستان كانون 

طالبان را بـه  ،  از طريق پاكستان   آمريكااي بزرگ،   هاساس سياستهاي شيطاني قدرت    بر
 دست به كـشت خـشخاش و توليـد انـواع       آمريكارساند و طالبان بدون مخالفت      حكومت  

  . را هم گرفتآمريكاعمال تروريستي زد و تا جايي پيش رفت كه حتي دامان مواد مخدر و ا
در اي مـواد مخـدر،        قاچاقچيان بين المللي و حرفـه      ،با حاكميت طالبان در افغانستان    

 چنـان فعـال     ،مرگدر حمل و نقل كاالي      ن امني براي خود پيدا كردند و        كاماين كشور   
س اصـلي هـالل   أند و افغانـستان بـه نـام ر        شدند كه گوي سبقت را از مثلث طاليي ربود        

  .طاليي معروف گشت
آباد و قنـدهار بـه سـركردگي حـاجي      منطقة جالل كه اكثر آنها در   ــ  اين قاچاقچيان   

 در منطقـة    ،3  به سـركردگي محمـد شـهنوازي        2، در منطقة رباط بيطرف    1بشير نو رزهي  
احد بقراني هنوز هـم  هلمند به سركردگي محمد رسول آخوندزاده و عبدالرحمن و عبدالو       

 كه از سـوي طالبـان       ،ابقة محدوديتها س يك وضعيت بي   ام ب 2000 در سال  ــحضور دارند   
   4. برابر افزايش پيدا كرد20 تا 10به  رو شدند، تا جاييكه قيمتها  هوضع شده بود، روب

 
  .ر شددستگيمريكا در آم 2005اين قاچاقچي بزرگ در اواخر سال . 1
  جنوب غربي كشور. 2
  حاج عيدو. 3
 طـي  ،سازمان ملـل  المللي و گرفتن يك كرسي در  به منظور به دست آوردن وجهه بين  ،م مال عمر  2000در سال   . 4

 اگـر  ،در خاك افغانستان ممنوع اعالم كرد و در اين انديـشه بـود كـه               حكمي كشت خشخاش و توليد مواد مخدر را       
بـر جلـب    آنقدر مقتدرانه رفتار كرد كه عالوه او. لمللي كمك كنند، خريد و فروش را هم ممنوع كند ا سازمانهاي بين 

بـه مخـاطرة جـدي     خشخاش در سراسر كـشور را كنندگان  كشتمقامات و مردم جهان، وضع قاچاقچيان و تحسين  
بـه  نيروهاي مال عمـر   طرف   از اگر كشاورز افغان زميني را زير كشت خشخاش مي برد            ،آن زمان   در .انداختنابودي  
  .گرفتند  مياواش را با بلدوزر خراب مي كردند و حتي هزينة تخريب را هم از  شد و زمين زراعي مجازات ميشدت 
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و وضـع افغانـستان     گرديـد    اوضاع دگرگـون     ، و سرنگوني رژيم طالبان    آمريكابا حملة   
زان منـع شـدة     كـشاور  اولين كـاري كـه       .دن به ثباتي پايدار، دوباره آشفته شد      براي رسي 

 ديگـر كـسي     تنهـا   نـه همه سرگرم جنگ بودند و      . كشور انجام دادند كشت خشخاش بود     
 بـسياري از مقامـات جديـد يـا موافـق بودنـد و يـا             ، پس از طالبان   ،مزاحم آنها نبود بلكه   

  .گرفتند  يمسائل مواد مخدر و كشت خشخاش را ناديده م
) فرمانده(زاده والي هلمند، عبدالرحمن قوماندان       مال رسول آخوند  آقا والي قندهار،     گل

حلقـة محكـم و      يـك    پليس ارزگان كه در قرقري نيمروز مستقر بود و امراهللا در شيندند           
والـي هـرات و كـريم    خـان    با اختالفـاتي كـه بـا اسـماعيل         ،متحد دولتي تشكيل دادند و    

يمروز داشتند، وضعيت بهتري براي ادامه و همراهي و آسوده خيـالي بانـد   براهويي والي ن  
 كـه گفتـه     ،شـان  اين افراد و ديگر همپيمانان    . وجود آوردند ه  هاي مافيايي در افغانستان ب    

 هرگـز  ،انـد  مي شود از راه خريد و فروش مواد مخدر سودهاي بسيار كالني به جيـب زده            
  . نبوده و نيستندمايل به از بين رفتن اين منبع درآمد

دولت حامد كرزي هم براي از بين بردن اين پديده تا به حال فعاليـت چـشمگيري از     
گرچـه دولـت    . گيرد  صورت نمي  زمينهخود نشان نداده است و سختگيري زيادي در اين          

 كـرده و حامـد كـرزي        تأكيـد افغانستان بر ادامة مبارزه تا محو كامل مواد مخدر هميشه           
ستان با صدور فرماني از وزارت كشور خواست تا زمينـة تـشكيل يـك                جمهور افغان  رئيس

 رزه با مواد مخدر را فراهم كند و دولت هم اين نشست ملـي دو روزه را در   امجمع ملي مب  
 و تصميم گرفته مركـز جديـدي بـه          همقر رياست جمهوري و قصر سالم خانه برگزار كرد        
 متحده ايجاد شود و تعقيب قاچاقچيان       نام واحد ملي مبارزه با مواد مخدر با كمك اياالت         

 ءجهـت امحـا    مواد مخدر را به صورتي جدي دنبال كنند، اما مردم تـصميمات دولـت در              
  .كنند  كشت خشخاش را جدي تلقي نمي

 با اظهار اينكه سرنوشت افغانستان در گرو مبارزه با مواد مخدر است، در              ،حامد كرزي 
داد كه در صورت حـل نـشدن مـشكل مـواد        آغاز نشست فوق نيز درسخناني تند هشدار        

مخدر ، جامعة جهاني افغانستان را در مسير بازسازي تنها خواهد گذاشت و تروريسم بـه                
نـصيب گروههـاي      زيـرا بيـشترين سـود از تجـارت ايـن مـواد،             ؛كشور باز خواهد گـشت    

  .شود تروريستي مي
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: تانيـا نوشـته اسـت      از قول مقامات وزارت امـور خارجـه بري          نيز، اينديپندنت روزنامة  
سـابقه    بـي  شـايد بتـوان گفـت     كه ،م2004ميزان كشت خشخاش در افغانستان در سال        

  .شودسرازير  باعث شده سيل هروئين ارزان به داخل بريتانيا ،است
 كه در زمان طالبان بـه مقـدار قابـل تـوجهي             ،اين روزنامه مي افزايد كشت خشخاش     

ي افـزايش پيـدا كـرده كـه امـسال يكـي از              با سقوط آنان به حـد      ،كاهش پيدا كرده بود   
  . آن كشور توليد شده است ترين محصوالت ترياك در دوران پس از اشغال در بزرگ

هروئينـي كـه در بريتانيـا بـه         % 95: گويـد   مي ،سفير بريتانيا در كابل   ،  خانم مارسيدن 
 كـه دولـتش وظيفـة همـاهنگي       ،افغانـستان اسـت، وي    شـده در    رسـد توليـد      فروش مي 

 از دولـت    ،ي جهاني براي مبـارزه بـا مـواد مخـدر درافغانـستان را بـه عهـده دارد                  تالشها
كه در قاچاق مـواد مخـدر فعاليـت دارنـد از      را  افغانستان مي خواهد تا دست فرماندهاني       

  .قدرت كوتاه كند
جــرايم و مــواد مخــدر ســازمان ملــل متحــد بــا تــرين بررســيهاي اداره مبــارزه  تــازه

)UNODCP(   دهد دو ميليـون شـهروند       مواد مخدر افغانستان نشان مي    با    و وزارت مبارزه
دهـد، مـشغول كـشت       كـل نفـوس افغانـستان را تـشكيل مـي          % 9 كه نزديك بـه      ،افغان

بررسيها نشان داده كه صـد هـزار هكتـار زمـين هنـوز در               . غيرقانوني مواد مخدر هستند   
  .گيرد افغانستان هرساله زير كشت خشخاش قرار مي

توليـد  : آمـده اسـت     1المللي كنترل مواد مخـدر سـازمان ملـل         ندر گزارش هيئت بي   
 بيسابقه رسيده كه امنيت كـشور را بـه مخـاطره     تقريباًخشخاش در افغانستان به ميزاني      

 تن رسـيده    4200رشد داشته و به     % 17م،  2004 توليد هروئين در سال       مثالً ؛مي اندازد 
  .كند  ميتأمينترياك مصرفي در جهان را % 87است كه 

 اكنـون  :گويـد  مـي المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملـل      بين آقاي گوستا مدير دفتر   
 بـا ايـن     ؛ ميليارد دالر در سال است     30درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر چيزي معادل         

دفتـر  . كنـد  ميتأمين اقتصادي افغانستان را تجارت ترياك پيشرفت حساب قسمت اعظم    
ود دارد كه افغانستان بار ديگر به يك دولت نـاتوان           خطر وج : گويد سازمان ملل متحد مي   

  . اما اين بار به جهت فرو افتادن به دست كارتلهاي قاچاق مواد مخدر،تبديل شود

 
1. UNDCP  
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انـد كـه    امـداد جهـاني هـشدار داده   سازمانهاي ترين  د كه شماري از بزرگ   نامناگفته ن 
د كنـد و بـه سـود        ثبـاتي ايجـا    تواند بـي   نابودي يكباره كشت خشخاش در افغانستان مي      

و   1المللـي  حمايـت بـين   انـد از      عبـارت كه  ،   اين سازمانها  .رهبران مسلح محلي تمام شود    
 ،آمريكـا  خطاب به رايس وزير خارجة       ،اي سرگشاده  هنامدر   ،   3پسر و مرسي كو   2آكسفام

اند كه نابودي مزارع خشخاش بخشهاي بزرگي ازافغانستان را بيثبات خواهـد             هشدار داده 
  .كرد

بـه نـام حـاجي بـشير      م يكي از همان قاچاقچيان بـزرگ افغـان          2005اواخر سال   در  
آبـاد و قنـدهار فعاليـت داشـت، در      نام برده شد و در منطقة جـالل نورزهي، كه قبالً از او  

 آمريكـا و در يك دادگـاه فـدرال       شد  دستگير  از سوي مقامات آن كشور       آمريكاسفري به   
 ميليـون دالر بـه      50قاچاق مواد مخدر بـه ارزش        به اتهام توطئه با هدف       2006در سال   

قابـل   ايـن نكتـه      .حكم آن هنوز فـاش نـشده اسـت        كه   مورد محاكمه قرار گرفت      آمريكا
يادآوري است كه بر اساس گزارشهاي موجود، فعاليـت و تـالش دولـت افغانـستان بـراي         

ي از مـواد  مبارزه با كشت و قاچاق مواد مخدر افزايش يافته و با كشف و ضبط مقـدارزياد   
در واليتهاي مهم و دسـتگيري بعـضي از اعـضاي  بانـدهاي فعـال در كـشور و تـشكيل                       

 21المللي، يك كاهش     اي و همكاري سازمانهاي بين     همايشها و مذاكرات داخلي و منطقه     
  . مطرح شده  بود1384درصدي براي اولين بار در چهار سال گذشته در گزارشهاي سال 

وردي بـزرگ   اد مخدر افغانستان دست   با موا دري وزير مبارزه    اهللا قا  اين كاهش را حبيب   
اين دستاورد مي تواند مـوقتي باشـد    :  اظهار داشت كه UNDCPعمومياما رئيس  ؛خواند

اكنـون  . و امكان دارد به زودي و در جريان يك فـصل ديگـر ايـن نتـايج معكـوس شـود                    
عكوس و ناكامي نـاتو و   شاهد نتايج م2007اطالعات جديد در سال بر طبق بينيم كه    مي

  .و تحت كنترل آنها هستيم در واليات جنوبي انگليس مخصوصاً
در ضميمة شماره يك موافقتنامة بن در مورد قواي امنيتي و بين المللي و مـسئوليت      

 امنيت و جايگزيني آن به خود افغانهـا و تربيـت وتجهيـز قـواي امنيتـي و مـسلح                 تأمين

 
1.CARE  

  2. OXFAM  

3. Mercy Corps  
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تروريـسم  بـا  آن در مـورد مبـارزه    ) 6(ه رديـف  ن در ضميمة شـماره سـ     يكشور و همچن  
المللـي   از سازمان ملل متحد ، جامعه بين      «: خوانيم كه  المللي و قاچاق مواد مخدر مي      بين

 بـا كند كـه بـا حاكميـت موقـت در مبـارزه       اَ تقاضا ميمصراي جداَ و  و سازمانهاي منطقه  
كـشاورزان افغـان را   تروريسم بين المللي و كشت و قاچاق مـواد مخـدر همكـاري كـرده               

  ».دست بگيرند در را جايگزين  مادي نمايد تا كشت انواع ديگر محصوالت  وكمك مالي
ال كه تا چه حد به اين موافقتنامه عمل شـده و نتـايج آن               ؤجواب اين س  جاي  اكنون  

 زيرا همة شواهد موجـود و  ؛ خالي است،بعد از اين چند سال در اين زمينه چه بوده است       
 حاكي از رشد فزاينـدة      ، و به ويژه مواد مخدر     ،عاد مختلف امنيتي، تروريستي   مستند در اب  

ـ    تدبيري  توجهي و بي بيسال به سال و    المللـي   يننيروها و مقامـات مـسئول كـشوري و ب
 درصدي آن  اعالم شـده       57 اخيراً يك رشد     ،گفتة  مقامات مسئول   ه   ب ،ه چنانچ ؛باشد مي

، رشد فعلي اعالم شدة مواد مخدر در افغانستان          با يك حساب سر انگشتي     ،بنابراين .است
مالحظه خـواهيم   ، در صدي اعالم شده در دو سال قبل مقايسه كنيم      21را اگر با كاهش     

بينيم كه تعهـد   حال افزايش است و مي  با سرعت سه برابر درتقريباًحركت  كه سير كرد؛  
وبي كشور و دسـتگيري   انگليس در ريشه كني آن در واليات جن       نيروهاي ناتو و مخصوصاً   

اي و آالم ملـت   والي هلمند هيچ دردي را دوا نكرده بلكـه آسـيبهاي اجتمـاعي و منطقـه      
وضع فعلي سياسي و حضور بـيش از پـيش طالبـان نتـايج مبـارزات                . استافزايش يافته   

  .برد ال ميؤسازمانهاي بين المللي و جامعه جهاني را زير س
در افغانستان   د سياه توليد و قاچاق مواد مخدر       در بعد اقتصادي هم اقتصا     ،به هر حال  

هايي هـستند   شبكهاز آن، تر  تنها بخشي از مشكل اقتصاد كشور محسوب مي شود و مهم         
انـد و    گرفتـه  اختيـار خـود       سال جنگ در اين كشور اركان اقتصاد را در           25كه در طول    

 بـه  ؛ور تبـديل كننـد  بخشي از توليد ملي كشه  اند اقتصاد سياه مواد مخدر را ب       موفق شده 
 اعالم مي كند، قطع يكباره ارتباط درآمـدهاي  ناشـي   طوري كه امروز بانك جهاني رسماً     
 موجب سقوط اقتصاد اين كـشور خواهـد شـد و بايـد              ،از مواد مخدر از اقتصاد افغانستان     

اين توصيه بانك جهاني به معني به رسـميت         . مسئله مواد مخدر در بلند مدت حل شود         
  . است،تصاد سياه افغانستان حداقل در يك دورة گذارشناختن اق
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    گيري      نتيجه

 اي   داراي سـابقه   ، مانند بـسياري از كـشورهاي جهـان        ، مواد مخدر   مورد افغانستان در 
ت با بانـدهاي    حاكميهاي   متهاي تمام دوره  كوو با توجه به دست داشتن ح      است؛  طوالني  

ترين توليدكننـدة مـواد مخـدر را در سـطح            رگعنوان بز اين كشور   المللي، امروز هم     بين
  .جهان به خود اختصاص داده است

يش ا هـر سـاله باعـث افـز        متأسفانه تنوع اين مواد و به ويژه انواع جديد آن در جهان          
تعداد مصرف كننده، رشد توليـد و سـهولت درپخـش و قاچـاق آن گرديـده و جوانـان و                   

  .دخانواده ها هم هيچ اطالعي از عوارض آن ندارن
سياستهاي جهاني وارد شده و به عنوان يك بلية جهـاني و             امروز مواد مخدر حتي در    

ظـاهر  المللي و در سطح كـشورها        معضل اجتماعي و سياسي و يك بحران در صحنة بين         
  .المللي است و تهديدكنندة امنيت ملي و بينشده 

واد مخـدر در جهـان   المللـي مـ   گروهها و باندهاي بين ، تريادها و ساير   هاكارتلها، مافيا 
گرفتـه  رايانـه    از   ،اند و همة امكانات و تجهيزات پيشرفتة نظامي و اطالعاتي امروزي           فعال

  .در اختيار دارندرا  ،تا نيروي هوايي و امثال آن
از توليد تا توزيـع در سـطح        اين مواد را     كه   ،مراكز مهم  و اصلي مواد مخدر در جهان        

، هـالل طاليـي     )ميانمار ، الئـوس، تايلنـد     (طاليي  مثلث  . كنند  مي تأمينكنترل و    جهان
  .و نيكاراگوئه ، كلمبيا و مكزيك مي باشد ....) افغانستان ، پاكستان ، تركيه ، لبنان و (

فعاليتهاي جهاني سازمان ملل در جهت مبارزه ، كنترل ، پيشگيري و اسـتعمال غيـر                
ه تدريج با محدود كـردن آن   م نهادينه شده بود ، ب  1909 كه در سال     ،قانوني مواد مخدر  
م به نشست   1998خطرات جهاني آن، در سال      به علت گسترش پردامنة     به اهداف خاص    

قاچـاق مـواد مخـدر انجاميـد و          در زمينـه     بـه ويـژه    ويژة سازمان ملل در اين خصوص و      
و دولتهـاي عـضو موظـف شـدند بـا        UNDCP, CICP, UNODCP المللـي  سازمانهاي بين

م ميزان عرضه و تقاضاي مواد مخدر را به حـد قابـل تـوجهي     2008ل  مبارزة پيگير تا سا   
  .كاهش دهند

 و همزمان با سرنگوني طالبان كه كـاهش كـشت و            آمريكا بعد از حملة     ،در افغانستان 
كشت و توليد اين مـواد   در سالهاي بعد از آن  متأسفانهتوليد مواد مخدر را شاهد بوديم ،        
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 كرد و با استفاده از فرصـتهاي مناسـب و همكاريهـاي    به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا   
كه يكي از آنها به نام نورزهي به عنـوان قاچـاقچي   (اي كشور  قدرتمداران داخلي و منطقه   

و تقاضاي جهاني، زمينة مناسب رشد به وجود        )  دستگير شد  آمريكا در   بزرگ افغان اخيراً  
  .هنوز ادامه داردكه  آمد

 طـي  ،كه در كابل تشكيل شـد  ، مبارزه با مواد مخدر آغاز نشست ملي   حامد كرزي در  
سخنان تندي هشدار داد كه در صورت حل نشدن مشكل مـواد مخـدر، جامعـه جهـاني                  

  .م به كشور باز خواهد گشتسافغانستان را در مسير بازسازي تنها خواهد گذاشت و تروري
د را نـابودي    امداد جهاني مخالفت خو   سازمانهاي  ترين    شماري از بزرگ   ،از طرف ديگر  

اند كه نابودي يكباره كشت خشخاش       مزارع كشت در افغانستان اعالم كرده و هشدار داده        
  .ثباتي ايجاد كند مي تواند بي

از توليد و قاچاق مـواد      منافع اقتصادي حاصل    بينيم كه اقتصاد سياه يا        مي ،به هرحال 
لي كشور تبديل كرده اند     مخدر در افغانستان و عاملين آنها كه آن را به بخشي از توليد م             

به جايي رسـيده اسـت كـه        كار   .دنشو مهم ترين مشكل اقتصادي افغانستان محسوب مي      
قطع يكبارة آن موجب سـقوط اقتـصاد كـشور خواهـد        :  اعالم مي دارد   بانك جهاني رسماً  

  .شد و بدين نحو آن را به رسميت شناخته است
د مخدر در افغانستان پيـشنهاد شـده        براي مبارزه با موا    اي  در پايان، راهكارهاي عملي   

 باتوجه به گستردگي اين ميراث شوم، همكاريهاي صادقانه، هماهنگ، اصـولي و           ،است كه 
منطقي ملي و بين المللي را مي طلبد تا با شناسايي و نابودي مزارع كـشت و چالـشهاي                   

ن المللي  وظايف سازمانهاي بي  دادن  فراروي اين مبارزه و امكانات كشت جايگزين و انجام          
يربط و آگاهيهاي عمومي و تشكيل و آموزش و تربيـت پلـيس نيرومنـد ، زمينـه بـراي        ذ
 آغاز  تواند   مي  اين امر  بنابراين، .اين آلودگي مهيا شود   با  اي مثبت در مبارزه      نتيجهول  صح

  .اصالح اقتصاد ملي كشور و امنيت اقتصادي جامعه و حذف اقتصاد سياه به حساب آيد
  

     افغانستان  در ي براي مبارزه با مواد مخدرراهكارهاي عمل

و مستبد گذشته     ساله در افغانستان و حاكميتهاي خودمحور      25 هايجنگمنازعات و   
 اي  ه بايد نيروي عظيم و گسترد     متأسفانهكه امروز   اند      از خود به جا گذاشته    ميراث شومي   
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 ،ساسـي و سـنجيده     بـا طـرح راهكارهـايي ا       ،كشور با همكاريهاي جهاني صرف شود و      در  
  . براي رهايي ملت از بند اين پديدة شوم عمليات اجرايي صورت گيرد

با توجه به گستردگي وضعيت موجود مواد مخدر در افغانستان و جهان، مبارزه بـا آن                
المللي و جهـاني و دولتهـاي كوچـك و        كه سازمانهاي بين    همانطور ،اي نيست و   سادهكار  

، اصولي و منطقي در     گيد انتظار داشت كه با صداقت، هماهن       باي ،كنند بزرگ دنيا ادعا مي   
  .گير حركت كنند جهت رفع اين آفت همه

 اول بايد چالشهاي فراروي كشور در مبارزه با كـشت ، توليـد و قاچـاق                 ،در افغانستان 
اقـدام   د زيـر  رالمللـي نـسبت بـه مـوا        مواد مخدر شناسايي شود و با همكاري مجامع بين        

  .رطي كه دست كارتلهاي داخلي از دخالت كوتاه گرددگيرد ، به ش صورت 
ن و ا مزارع كشت خشخاش شناسايي، بررسي و نابود شود و با كسب رضـايت زارعـ        .1

كشت جايگزين ، هدايت و همكاري كافي در نظر         به آنها در مورد      امتيازهاي الزم    دادن با
  ؛گرفته شود

   ، UNODCP (WHO)  جهانيالمللي مانند سازمان بهداشت  دولت و نهادهاي بين.2

INCP  ، UNDCP    2 سـازمان گمركـات جهـاني   ،1المللـي  ، سازمان پلـيس جنـايي بـين ، 
  5 و كشاورزي  كار ، سازمان خو   4المللي كار   ، سازمان بين   3المللي كميسيون هوانوردي بين  

 هـاي محلـي نـه خـارجي، نـسبت بـه           NGOيونسكو، يونيـسف و امثـال آن بـا حمايـت            
تبليغات ، معالجه و بازپروري معتادان، تعقيب و دستگيري اعضا و سران            آموزشهاي الزم،   

باندهاي توليد و قاچاق، بررسيهاي دقيق گمركي، كنتـرل هـوايي، ايجـاد كـار و اشـتغال            
 كه در قطعنامه پاياني همايش ملـي مبـارزه بـا مـواد مخـدر      طوري  همان،مفيد و مؤثر و

 مواد مخدر كه با ممنوعيت اعتقـادي همـراه        دركابل آمده است ، ممنوعيت قانوني توليد        
المللـي،   جهت كاهش تقاضاي بـين  ، اصالحات قضايي، آگاهيهاي عمومي و تالش در    باشد

  ؛اقدام جدي به عمل آيد

 
1. Interpol  

2. WCO  

3. ANC  

4. ILO  

5. FAO  
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   ؛ تشكيل و آموزش و تربيت پليس نيرومند براي مبارزه با مواد مخدر.3
باط دارنـد و چـالش       عزل اعضاي بلندپاية دولت كه با اين معضل و پديدة شوم ارت            .4

  ؛آيند عمده اي براي اين مبارزه به حساب مي
   ؛ اصالح اقتصاد سياه و جداسازي آن از اقتصاد ملي كشور.5
  ؛ ايجاد امنيت اقتصادي و مشروعيت شغلي.6
نسبت بـه   عدم فراموشي و غفلت جامعه جهاني و دولتهاي دوست و دلسوز مردمي      .7

  .باشد و جهانيان را به مخاطره اندازدكشوري كه هر لحظه مي تواند تهديدي 
  
  
  
  
  
  
  
  




