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Abstract 

With the collapse of the Soviet Union and the creation of a power vacuum in 

the region, as well as the liberation of these countries from the yoke of the 

Soviet empire, for various reasons that cannot be explained, this region 

became a favorable ground for religious extremist groups to operate. In the 

meantime, for various reasons this region has been of special importance for 

the two countries of the Islamic Republic of Iran and Russia. Iran’s cultural 

and historical commonalities with Central Asian countries are related to the 

past. In the past, Iran and Central Asia had a single geographical land. In 

addition to proximity, ethnic and religious commonalities have led to close 

ties between Iran and the region. This is why these countries have an 

adaptive approach to Iranian culture and customs. In general, Central Asia is 

of special importance for the Islamic Republic of Iran because of its cultural-

historical and economic components, geopolitical features, and finally high 

position of security and political stability. 

With the collapse of the Soviet Union, Russia, with a special definition of 

these areas that were formerly members of the Soviet Union and with the 

title of being close to them, still claim these areas including Central Asia to 

be under its influence. Drug traffickers (narco-terrorism) have created many 

problems for the newly independent republics of Central Asia, the Islamic 

Republic of Iran, and Russia. To achieve their benefits, they transit these 

goods in Central Asia. This is because most of the terrorist forces in Central 

Asia, including the Taliban and some local extremist groups, have 

strengthened themselves by creating a network of drug transit networks, thus 
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attracting the desired forces, accessing financial resources, and even 

significant information. There are many problems for the countries of this 

region. Negatively, the presence of the United States and NATO, as well as 

Israel’s security investment in the region and ultimately the emergence of 

extremist religious groups alongside the structural weaknesses of the 

governments of this region, poverty, corruption, and economic problems in 

most of these societies, are having their effects on their function as states. 

Drug traffickers have become an emerging phenomenon of narco-terrorism, 

prompting two major countries, Iran and Russia, to take action to prevent 

damages from the afore-mentioned issues and to protect the security, 

political, and even social borders. In this article, while examining the 

problems and difficulties created by drug traffickers for Central Asian 

countries, Iran and Russia, necessary information is collected through 

descriptive-analytical methods through books, articles, and internet 

resources. The main question is how drug traffickers have seriously 

endangered the security of Central Asian countries and consequently the 

Islamic Republic of Iran and Russia, and what strategies Iran and Russia 

have to take to manage this crisis? Have they adopted a foreign policy for 

the system? Inspired by the theories of defensive realism, the hypothesis 

suggests that drug traffickers have created economic, political, and security 

problems through terrorist operations in the region. Therefore, to control this 

problem by strengthening common borders with Central Asian countries and 

cooperating in bilateral and multilateral dimensions, as well as regional 

cooperation through established institutions and organizations, Iran and 

Russia seek to reduce the problems created by narco-terrorism in Asia. 

Russia, through bilateral and multilateral initiatives and institutional 

measures with the Commonwealth of the Independent States, the Shanghai 

Cooperation Organization, and the Islamic Republic of Iran, has adopted 

strong domestic laws, accompanied by UN programs, has approved domestic 

programs, and finally institutional measures taken in ECO and Shanghai 

cooperation organizations all of which have sought to seriously counter 

narco-terrorism in the region. But it seems that despite the serious and 

acceptable internal and regional efforts of Iran and Russia and their 

comprehensive coordination to combat narco-terrorism in the region, these 

efforts are not enough so there seems to be a long way to go before final 

success can be achieved. Considering the issues raised above and the threats 

posed by drug trafficking and narco-terrorism for countries on the transit 

route for drug trafficking (including Iran and Russia) as well as the target 

and destination countries of these narcotic drugs (including European 

countries), the moves were taken to adopt a comprehensive and immediate 
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action to gather the countries of the region and other trans-regional actors to 

form a comprehensive and immediate institution are not enough. To combat 

drug trafficking, regional and trans-regional organizations can come up with 

relatively short and immediate solutions. One of the most important regional 

examples of anti-trafficking and drug usage is the European Monitoring 

Center of drugs and addiction. The center is one of the institutions of the 

European Union, which aims to provide information and data. It is objective 

and reliable in terms of drugs and addiction. Another body is the US 

Commission on the Control of Substance abuse, which seeks to control and 

monitor drug abuse. Thus, regional, trans-regional and international 

institutions can be consolidated in the region and combat narco-terrorism 

with a new strategy that supports domestic, regional, and global efforts in 

this respect. These measures can be taken in the presence of all drug-

producing countries, the countries which are on the transit routes and target 

countries for drug trafficking, in the presence of international security 

agencies, including the Security Council. Otherwise, it seems that despite all 

these efforts, narco-terrorism will continue to exist in the region. 

 

Keywords:  Central Asia, Drug Traffickers, Narco-terrorism, Russia, The 
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 چکيده
 ایجیاد  سیبب  مرکییی  آسییای  در کاال این ونقل حمل از ناشی منافع به رسیدن برای مخدر مواد قاچاقچیان
. اند  شده روسیه و ایران اسالمی جمهوری مرکیی، آسیای نواستقالل های جمهوری برای متعددی مشکالت

 ایجیاد  محلی، با گرای افراط های گروه برخی و طالبان جمله از مرکیی آسیای در تروریستی روهاینی بیشتر
 مورد نیروهای جذب ضمن راه این از اند و کرده را تقویت خود موقعیت و جایگاه مخدر مواد انتقال شبکۀ
 ایین  کشیورهای  ایبیر  زیادی مشکالت ایجاد سبب و اند کرده پیدا دسترسی چشمگیری مالی منابع به نظر،
 آسییای  کشورهای برای مخدر مواد قاچاقچیان مشکالتی که بررسی ضمن نوشتار، این در. شوند می منطقه

 و مقالیه  کتیاب،  وسییلۀ  بیه  الزم اطالعات تحلیلی،-توصیفی روش به اند ایجاد کرده روسیه و ایران مرکیی،
 مخیدر  میواد  قاچاقچییان  کیه  ایم کرده رحمط گونه را این اصلی پرسش. است شده آوری جمع اینترنتی منابع

 ایران و اند کرده رو روبه جدی خطر با را روسیه و ایران آن تبع به و مرکیی آسیای کشورهای امنیت چگونه
را مطیرح   در پاسیخ، ایین فرضییه    اند؟ گرفته پیش در را راهبردهایی چه بحران این مدیریت برای روسیه و

 تروریسیتی  هیای  عملییات  با انجام را امنیتی و سیاسی اقتصادی، التمشک مخدر مواد قاچاقچیان کردیم که
 تقوییت  راه از مشکل این کنترل برای روسیه و ایران بنابراین اند، کرده ایجاد منطقه این در( نارکوتروریسم)

 هیای  همکاری نیی و چندجانبه و دوجانبه ابعاد در همکاری و مرکیی آسیای کشورهای با مشترک مرزهای
 راه از ایجادشیده  مشکالت پی کاهش در داخلی گیرانۀ سخت قوانین ایجاد و ها سازمان و نهادها با ای منطقه

 .هستند مرکیی آسیای در نارکوتروریسم
 

 واژگان اصلی
 .نارکوتروریسم مخدر، مواد قاچاقچیان روسیه، ایران، مرکیی، آسیای

                                                           
 E-mail: t.salehiyan@gmail.com        نویسندۀ مسئول   *



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    114

 مقدمه
چی میواد مخیدر در برخیی از کشیورها     های قاچیاق  تروریستی ناشی از فعالیت گروه های اقدام
قاچیا  میواد مخیدر و عمیل     که ترکیبیی از   3«نارکوتروریسم» نامه شد که از اصطالحی ب سبب

هیای   نارکوتروریسیم بیرای اقیدام    هیا اسیتفاده شیود. اصیطالح     برای معرفیی آن  استتروریستی 
انجیام  ن مواد مخیدر  مسلحانه که از سوی سوداگرا ۀربایی و مبارز  تروریستی از جمله ترور، آدم

 3311 جمهور پرو در سیال  شود. این اصطالح اولین بار از سوی رئیس به کار گرفته می شود می
علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور به کار بیرده شید    یتروریست های  هحمل برای توصیف

(Bjornehed, 2004: 305-306 .)فییایش اسیت   کی از مناطقی کیه نارکوتروریسیم در آن رو بیه ا   ی
شده است که امنیت برخی از کشورهای ایین   سبب موضوع. این هستندکشورهای آسیای مرکیی 

 بیرای اییران   رو شود و روبههایی همچون روسیه و ایران با چالش کشور  تبع آن قدرت منطقه و به
ی هیا  نارکوتروریسم عالوه بر تصویب قوانین سختگیرانه در داخل، به همکیاری  ۀمقابله با پدید

روسیه نیی در پی تأمین منافع حیاتی خویش در  المللی نیی رو بیاورد. دوجانبه و چندجانبه و بین
شدن کنترل و نفوذ در خیار  نیدییب بیرای بقیا در      پررنگ سبباین منطقه است. این موضوع 

المللی در سیاست خارجی مسکو و تیأمین امنییت ایین کشیورها و مرزهیای       محیط رقابتی بین
کوشند، کشورهای این منطقه را با سیاست خیارجی   مردان کرملین می و دولتاست روسیه شده 

 (.Hedayati Shahidani and Rezapour, 2016: 146-148)خود هماهنگ کنند 

 
 روسيه و ایران براي مركزي آسياي جایگاه

 ایران براي مركزي آسياي اهميت. 3
. است تاریخی گذشتۀ به مربوط مرکیی آسیای کشورهای با ایران تاریخی و فرهنگی های پیوند
 مجیاورت،  بیر  عیالوه . داشیتند  واحیدی  جغرافیایی قلمروی مرکیی آسیای و ایران گذشته، در

 اسیت  شیده  مرکییی  آسییای  و اییران  مییان  تنگاتنیگ  ارتبیاط  سیبب  دینیی  و قومی هایپیوند
(Ebrahimi Turkman, 2006: 2.) 
 

 فرهنگی مؤلفه الف(
 بکوشیند از  تیا  سیازد  میی  وادار را ایرانییان  ایرانی، غنی فرهنگ حضور از طوالنی پیشینۀ داشتن
 کننید  استفاده ها جمهوری با روابط دیگر و تجارت توسعۀ برای فرهنگی و تاریخی های اشتراک
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(Azami and Dabiri, 2012: 30.) و اییران  هیای  فرهنیگ  خیرده  و فرهنگیی  متغیرهیای  مییان  پیوند 
 تصاویر واحد، تاریخی های تجربه مشترک، های اسطوره و ورهابا مانند مرکیی آسیای های کشور

 سیبب  سیرانجام  که واحد ایستارهای و ها عادت ها، ملت دیگر به نسبت مشترک های برداشت و
 کشیورهای  و اییران  مییان  مشیترک  اجتمیاعی  و فرهنگیی  های ویژگی و ساختاری های تجانس
 بیرای  را منطقیه  ایین  اهمیت (.Hafeznia and Others, 2007: 108-107) شده است مرکیی آسیای
 .  است افیایش داده بسیار ایران

 
  اقتصادي مؤلفۀ ب(

 مسییر  مصیرفی،  هیای  کیاال  ویژه به ایرانی های کاال برای فروش بازار گوناگون، خام مواد فراوانی
 اسیت  اییران  برای مرکیی آسیای اهمیت های دلیل از مناطق از بسیاری به ایران صادرات انتقال

(Lotfizadeh and Salehi, 2018: 86.) گسیترش  و ایجیاد  است با کرده تالش ایران علت همین به 
 محورهیای  تجیاری  آزاد منیاطق  ایجاد و طبیعی وگاز نفت لولۀ خطوط ساخت ارتباطی، خطوط
 آسییای  هیای  کشیور  نداشیتن  دسترسیی  بیه  توجه با سویی از. دهد سامان را خود اقتصادی فعالیت
 جغرافییایی  بسیت  بین  از خرو  برای گیینه ترین صرفه به و بهترین ایران آزاد، های آب به مرکیی
 همکاری سازمان در ها کشور این عضویت (.Yazdani and Others, 2012: 158) کشورهاست این

 .است ارزیابی قابل زمینه همین در ایران با دوجانبه های پیمان نیی و( اکو) اقتصادی
 

  ژئوپليتيک مؤلفۀ ج(
  امکیان  اییران  نظیامی،  تیوان  و اقتصیادی  اهمییت  وسیعت،  ژئوپلیتییب،  موقعییت  بیه  وجیه ت با

  بیه  هیا  کشیور  ایین  پیوسیتن  در اییران  موقعیت. دارد را مرکیی آسیای در محوری نقش داشتن
  گیواه  ریلیی  هیای  شیبکه  ایجیاد  جملیه  از چندجانبیه  و دوجانبیه  دوستانه روابط برقراری و اکو
  سیرخس و  مشیهد،  چابهیار،  آهین  راه سیاخت  راه، ایین  در گیام  تیرین  مهم. است موضوع این
 کنید  میی  همیوار  جهیان  مختلیف  منیاطق  بیه  را منطقیه  ایین  های کشور دسترسی که است تجن
(Yazdani and Others, 2012: 160.) 

 
  امنيتی رویکرد د(
 :  است بوده مبتنی اصل بر این سه مرکیی آسیای در ایران امنیتی سیاست نقش کلی طور به

 .  است کرده مطرح صلح حافظ و حامی عنوان به را ایران که منطقه این منازعات در میانجیگری -
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 در تأسیس تازه های دولت امنیت و ثبات تأمین و موجود وضعیت حفظ بر تأکید و توجه -
 . مرکیی آسیای
 .خود ای منطقه قدرت سطح ارتقای برای اکو مانند ای چندجانبه های سازمان در مشارکت -

 از ای فرامنطقیه  و ای منطقیه  هیای  قیدرت  رقابت و مرکیی آسیای در اسرائیل و ناتو حضور
 مسائل ایجاد های عامل ترین مهم از شاید اما. آید می حساب به ایران برای منطقه این تهدیدهای

 در کیه  اسیت  آن وابسیته  جرائم و مخدر مواد قاچا  مسئلۀ آسیای مرکیی در ایران برای امنیتی
 .پردازیم می موضوع این به ادامه
 

 روسيه براي مركزي آسياي اهميت. 2
 ژئیوپلیتیکی و  وییژۀ  موقعییت  همچیون  متعیددی  هیای  دلییل  بیه  قفقاز و مرکیی آسیای منطقۀ
 تفکرهیای  وجیود  همچنین و مخدر مواد تولیدکنندۀ ترین بیرگ عنوان به افغانستان با جواری هم

داشیته   ای وییژه  اهمییت  روسیه فدراسیون برای همواره کشور، این در تندرو مذهبی بنیادگرایانۀ
 ویژه به روسیه باالدستی اسناد در آسیای مرکیی دلیل همین به (.Haji Yousefi, 2005: 113) است
 .است برخوردار خاصی جایگاه از کشور این 3ملی امنیت سند در

  مرکییی،  یآسییا  در خیود  ملیی  امنییت  سیند  در شیده  تعرییف  منیافع  بیه  رسییدن  برای روسیه
 نییی هسیت   خیود  نفوذ گسترش دنبال به ها جمهوری این با مختلف ابعاد در همکاری و چین کنار در
(Ward, 2017.) اقتصیادی  اتحادییۀ  بیه  را هیا  جمهیوری  ایین  خواهید  می روسیه منظور، همین به 

و انید   فتیه ها، راهبرد مسکو را پذیر جمهوری دیگرو  . قیاقستان و قرقییستانپیوند دهد 2اوراسیا
  مییان انید. آزادشیدن مسییر تجیارت      به این سیستم اقتصادی و تجاری بدون میرز ملحیق شیده   

  اسییت تییاروسیییه و کشییورهای آسیییای مرکیییی، آزادی عمییل بیشییتری بییه قاچاقچیییان داده   
هیای تروریسیتی بردارنید     عملییات  را بیا شیوند   رو میی  هایی که با آن روبیه  و محدودیت موانع

(Peyrouse, 2017.) کنتیرل ایین مهیم بیوده اسیت. پیوتین        پیی مختلیف در   های  دورهکو در مس
و هرگونه بحی  امنیتیی و سیاسیی در     داند میخلوت مسکو  طکشورهای آسیای مرکیی را حیا

زییرا مشیکل امنیتیی در آسییای مرکییی و       ،دهد ها را مورد بررسی ویژه قرار می این جمهوری
 د گذاشت.  ثیر سویی خواهأاوراسیا ت ۀقفقاز بر کل منطق
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 هاي ناركوتروریسم در آسياي مركزي چالش
 . تهدیدهاي امنيتی3

بیا   بنیابراین کنند.  قاچاقچیان مواد مخدر در آسیای مرکیی درآمد زیادی را از این کار کسب می
 .توجه به درآمد این گروه، منابع مالی چشمگیری را برای تقویت نیروهای خود در اختیار دارند

مواد مخدر در ایین   ونقل حملخود و تسریع روند  های هدفرسیدن به برای  از این منابع مالی
از استقالل آسیای مرکیی، تاجیکستان بیش نوهای  کنند. از میان جمهوری کشورهای استفاده می

 ونقیل  درصید حمیل   14طوری که بیش از  . بهاست انهر کشور دیگری در معرض خطر قاچاقچی
توجیه در میورد ایین     درخور ۀگیرد. اما نکت و اروپا انجام می مواد مخدر از این کشور به روسیه

 (.Rahmani, 2018) نیروهای دولتی و نظامی آن است دروننفوذ قاچاقچیان به  ،کشور
های اقتدارگرایی در داخل، بیا مخالفیان زییادی در     علت ویژگی کشورهای آسیای مرکیی به

 3اقتصیاد سیایه   شماراچا  مواد مخدر که در ق بنابراین ،رو هستند سیاسی و اقتصادی روبه ۀزمین
 بیرای میواد مخیدر    ونقیل  حمیل هیای ناشیی از    از درآمید  ها شود این گروه می سببقرار دارد، 

رو کنند  ها را با مشکل جدی روبه و امنیت این کشور کنندهای خود استفاده   فراکسیونکردن  مسلح
(Bvalvardi, 2009: 187-205.)  هایی که در این منطقیه   طلب و گروه جدایی نیروهای دلیل،به همین

کننید.   میی  تیأمین را هیای میالی خیود      هاستقالل خود هستند، با قاچیا  میواد مخیدر هیینی     پیدر 
کیه در   توانیم مثال بینیم را میگراهای افراطی  طلب چچن و اسالم نیروهای جدای مانندهایی  گروه

 (.Gurganus, 2018)تی هستند های ضد امنی   تآسیای مرکیی و روسیه مشغول فعالی
 هییای مییذهبی در اییین کشییورها از   قاچاقچیییان مییواد مخییدر در اییین منطقییه بییا افراطییی  

انید   هیای خیود را گسیترش داده    همکاری «جنبش اسالمی ازبکستان»هایی همچون  جمله گروه
(Kranz, 2017.)  ی معتقد است: بیکاری و نیاامن  2یمفتاجیکستان، مظفاف ال پژوهشیمدیر مرکی

های قاچیا  و افراطیی میذهبی و     دادن افراد به گروه سو  سببدر این کشور و آسیای مرکیی 
ای  ها شده است. در واقع امنیت آسیای مرکیی برای جهان از اهمیت ویژه همچنین مهاجرت آن

تا زمانی که امنیت در افغانستان و اقتصیاد ایین کشیور تقوییت نشیود       بنابراینبرخوردار است، 
 (.Satubaldina, 2018)انتظار ثبات در آسیای مرکیی را داشت توان  نمی

                                                           

 وجود نیست دولت مدیریت و کنترل در که غیرقانونی و غیررسمی اقتصاد یب قانونی و رسمی اقتصاد کنار در. 3

 .گویند   می سایه اقتصاد آن به که دارد

2. Mozafa Ulimov 
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ها را به سیازمان همکیاری    آنخواهد  میاستقالل این منطقه نوهای  روسیه برای تقویت جمهوری
منظیور   بیه  را هیای امنیتیی و نظیامی    سازمان شانگهای بیاورد تا در این قالب سیسیتم  ای یا منطقه

 (.Dubnov, 2018)هیا تقوییت کنید     ترورهای هدفمنید آن  مواد مخدر و ونقل حملجلوگیری از 
نیروهای قاچاقچی آسیای مرکیی به کاروان نظیامی نیروهیای    ۀکی از ترورهای هدفمند، حملی

هیای   ترین گروه نظامی تاجیب کشته شدند. از مهم 20که در آن  است 2434تاجیب در سپتامبر 
هم به قاچا  مواد مخدر مشغول هسیتند   دیگر در آسیای مرکیی که هم فعالیت مذهبی دارند و

قاچا  مواد مخدر میییان  وسیلۀ  بهها  با افیایش منابع مالی آن بنابراین. است 3«جندالخلیفه»گروه 
ای کیه   گونه اند، به تروریستی خود را در آسیای مرکیی و همچنین قفقاز توسعه داده های تحرک

 هیای   ههیای متعیدد، میورد حملی     اخیتالف دلییل   مداران ایین کشیورها را بیه    بسیاری از سیاست
 (.Omelicheva, 2018) یافته و تروریستی خود قرار دادند سازمان
ها، نیروهای طالبان هستند که در زمان حاکمیت خود در سال  ترین این گروه کی دیگر از مهمی
بییرای در افغانسییتان حجییم زیییادی از مییواد مخییدر را بییا هییدف تییأمین منییابع مییالی       3333

 میورد  هیای  هیدف رسیدن بیه  شان برای ها از منابع درآمدی آن بخشی به خود تولید کرد. مشروعیت
 انید  هیای تروریسیتی اسیت، اسیتفاده کیرده      تمعمول همراه بیا خشیونت و عملییا    طور به نظر که

(Shahsavand and Rajabi, 2011: 71.) 
، بلکیه  سیت شیده ا هیا   تقویت این گیروه  سببقاچا  مواد مخدر در آسیای مرکیی نه تنها 

ایین   ۀنمونی هیای متعیددی را نییی ایجیاد کیرده اسیت.        های قیومی، نییاع   گروه میانتجارت در 
. جنبش اسیالمی ازبکسیتان نییی ییب گیروه      استدر جنوب قرقییستان  2434ها در سال  درگیری

و فیروش   ونقل حملهای خود را از  توجهی از هیینه درخورقاچاقچی مواد مخدر است که مییان 
هیای مشیابه دیگیری از     التحریر و گیروه  کند. سازمان مجاهدین خلق و حیب تأمین می مواد مخدر

 هیای   هیدف جمله اتحاد جهاد اسالمی نیی از قاچاقچیان مواد مخدر هستند کیه در کنیار ایین کیار     
 (.Omelicheva, 2018)کنند  نیی دنبال میرا سیاسی و مذهبی 

ستی در عرا  و سوریه )داعش( و نیروهای های تروری قاچاقچیان، مواد مخدر را برای گروه
دو کشور ایران  ویژه بهبرای این منطقه،  یکنند. این تهدید بیرگ جا می جهادی در افغانستان جابه

هیای   های جهادی کشورهای آسیای مرکیی که هم اکنون با تروریست گروه زیرا. استو روسیه 
رزهای کرملین و امنییت داخلیی آن را بیا    توانند ایران و م خاورمیانه مشغول فعالیت هستند، می

 کنند.  رو روبهگیری  خطر چشم

                                                           
1. Jundal Khalifa 
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 . تهدیدهاي سياسی2

رسییدن بیه    بیرای مردان ایین کشیورها    دلیل اقتصاد ضعیف، دولت در کشورهای آسیای مرکیی به
مبیارزات سیاسیی و    ۀکنند تا بتوانند هیین حتی با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می گاهیقدرت، 
شود که باندهای بیرگ قاچاقچییان میواد مخیدر     می سببی خود را تأمین کنند. این مسئله انتخابات

شکل مستقیم بیا قاچاقچییان میواد مخیدر      قدرت شوند. برخی از این کشورها به ۀحتی وارد چرخ
کنند. چرا که بقا و حیات ایین کشیورها از جملیه پاکسیتان و افغانسیتان بیا        ارتباط و همکاری می

هیای    تینش  ،مواد مخدر ونقل حملد مخدر، مرتبط است. از دیگر مشکالت ناشی از موا ونقل حمل
اییران بانید بییرگ قاچاقچییان      2434سیاسی موجود در آسیای مرکیی است. برای نمونه در سال 

. نمایندگان مجلس افغانستان این اقیدام  کردنیی محکوم به اعدام را  افرادیمواد مخدر را دستگیر و 
دو  مثبیت  ۀو رابطی  نید و علیه ایران تظاهرات خیابانی آغیاز کرد  ندحقو  بشر دانستایران را نقض 

 (.Shahsavand and Rajabi, 2011: 76-77) پیش رفتپرتنش  ای رابطهسوی  کشور به
شده است که هر کیدام از   سببها، تهدیدهای قاچاقچیان مواد مخدر،  گونه تنش جدا از این

. مسکو کیه آسییای   متمایل شوندیب بلوک قدرت سوی  بهتقویت خود برای کشورهای درگیر، 
همکاری ایین   ۀکند، هرگی با نفود و توسع نفوذ خود معرفی می ۀخلوت و حوز طمرکیی را حیا
د نی توان غربی و آمریکا موافق نیست، چرا که کشورهای غربی و آمریکا می های رقیبکشورها با 

بیرای  سیاسیی   فشیار  عنیوان  بیه مرکییی   مواد مخدر در آسیای ونقل حملمدیریت و کاهش از 
کیاهش مشیکالت و مسیائل    در نتیجه بیرای   (.Dubnov, 2018) کننداستفاده گسترش نفوذ خود 

کننید، مسیکو بیه     امنیتی که قاچاقچیان مواد مخدر برای این کشورها و خود روسییه ایجیاد میی   
ایجیاد   3جمعیی  دسته یب سازمان همکاری روسیۀ سفیدهمراه ارمنستان، قیاقستان، قرقییستان و 

هم قدرت خود را برای میدیریت تهدییدهای قاچاقچییان میواد مخیدر و       راهاند، تا از این  کرده
تر نفیوذ خیود    دهند و هم مسکو بهتر و آسان پیمانانشان افیایش ها و هم های تروریستی آن اقدام

 (.Peyrouse, 2017)کند  آمریکا جلوگیری  2گرایی هجانب دهد و از یب را در این منطقه گسترش 
مشکالت موجیود   با وجود همۀآسیای مرکیی  گویند: میمردان کرملین  دولت دلیلبه همین 

از  1بر این اساس سیرگئی الوروف  (.Goble, 2018) هستنددر آن، جییی از اقمار اتحاد شوروی 
 :گفیت میواد مخیدر انتقیاد کیرد و      ونقیل  حمیل های ناتو نسبت به کنتیرل و میدیریت    سیاست

                                                           
1. Collective Cooperation Organization 
2. Unilateralism 
3. Sergey Lavrov 
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بروز مشکالت امنیتی بیرای کشیورهای آسییای     سببمواد مخدر توسط قاچاقچیان  ونقل لحم»
تقوییت  را قاچیا  میواد مخیدر خیود      راهو نیروهای تروریستی از  است مرکیی و روسیه شده

 (.Ramani, 2017) «کنند می
نیروهیای   رابیشیتر تهدییدهای امنیتیی و تروریسیتی در روسییه       کیه  دهید  نشان میشواهد 

امروزه ایین   (.Boonstra and Panella, 2018) اند انجام دادهی و تروریستی آسیای مرکیی قاچاقچ
ای را برای انجام کارهیای سیاسیی    گروه خود، ممکن است نماینده های هدفپیشبرد  برایافراد 
 در جرییان انتخابیات نماینیدگان ییا     بنیابراین تسریع روند قاچا  مواد در انتخابات شرکت دهنید.  و 

 نشدنخود یا پیروز ۀنشدن نمایند دلیل انتخاب جمهور ممکن است که روند انتخابات را به رئیس
ت أتیوان مشیکالت سیاسیی نشی     میی  آشکارابنابراین  (.Bukhari, 2018)در انتخابات مختل کنند 

 .دیدنارکوتروریسم را در کل منطقه  ۀگرفته از پدید
 

 . تهدیدهاي اقتصادي1

شده است که روند تجارت و فعالییت   سببای آسیای مرکیی نارکوتروریسم در داخل کشوره
کنیار اقتصیاد ضیعیف بیر      ، درموضیوع اقتصادی کشورهای آسیای مرکییی مختیل شیود. ایین     

ونقیل   ریلیی و حمیل   ۀهیا، شیبک   مشکالت موجود در این کشورها افییوده اسیت. در کنیار راه   
درگیری طوالنی در برخیی   های سیاسی، رژیم اقتصادی متفاوت، تنشمانند نامناسب، مشکالتی 

از این کشورها همچون افغانستان، و قاچاقچیان مواد مخدر و همچنیین تهدییدهایی کیه افیراد     
بروز مشیکالت اقتصیادی و    سببکنند،  ونقل ایجاد می ها در مسیرهای گوناگون حمل مسلح آن

بیه همیین    (.Batsaikhan and Dabrowski, 2017)تسریع روند تورم در این کشیورها شیده اسیت    
تجارت آزاد با ایین کشیورها ایجیاد کنید. قاچاقچییان میواد مخیدر         ۀیب منطقخواهد  میروسیه  ،دلیل

هیا   جلیوگیری از فعالییت آن  بیرای  نیروهای نظامی و سیاسیی کشیوری کیه قیوانین سیختی      به همواره 
نمونیه   بیی  .(Peyrouse, 2017) شید که نمونه آن در بخش امنیتیی بییان    کنند میحمله  کند یتصویب م

ها و راهبرهای داخلیی خیود را    مناسب در این مورد کشور تاجیکستان است. تاجیکستان برنامه
دلییل   هیا بیه   اما این سیاست ،مواد مخدر اعمال کرده است ونقل حملمنظور کنترل و مدیریت  به

توجهی  درخورمواد مخدر از افغانستان و پاکستان و مییان جمعیت  ونقل حملحجم بسیار زیاد 
هیای خیارجی بیه     کمیب  نبیودن  کیافی از این کشور که به این میواد اعتییاد دارنید و همچنیین     

دلییل   میلییون نفیر تاجییب بیه     3،31 حدود سوییشده است. از  رو روبهتاجیکستان، با شکست 
 (.Peyrouse, 2018)اند  کردهمشکالت اقتصادی به روسیه مهاجرت 
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این کشورها و شرایط اقتصادی نامناسیب   ۀانبج همه نیافتن گرفته از توسعه ریشهاین موضوع 
المللی پیول و   است. روسیه در کنار کشورهای غربی و چین در قالب بانب جهانی، صندو  بین

 بیرای های خیود را   گذاری که سرمایه خواستند میالمللی مربوط به توسعه  های بین سازمان دیگر
ایین   بیشیتر ثبیاتی در   بیی  (.Kalinovsky, 2018)د نی ها افیایش ده این جمهوری ۀجانب   ههم ۀتوسع

در کنار قاچاقچییان میواد    2افراطیی یگرا  و اسالم 3کشورها از جمله افغانستان و نیروهای تکفیری
شید   سیبب کننید،   تاجیکستان و قیاقستان مواد مخدر خود را وارد روسیه و اروپا میی  راهمخدر که از 

 بیرود و   مییان گیذاری خیارجی اسیت از     رمایهاصیلی سی   ۀکه مییان امنیت در ایین منطقیه کیه الزمی    
 گیذاری خیود بکاهنید     هامنیت در این منطقیه از میییان سیرمای   نبود دلیل  گذار نیی به کشورهای سرمایه

(Boonstra and Panella, 2018.) 
گیذاری در آسییای مرکییی     بازیگران مهیم توسیعه و سیرمایه    ،چین و روسیه در کنار غرب

 پیدر  0«جمعی سازمان همکاری دسته» راهو مسکو از  1«ابریشم بریشمراه ا» راههستند. پکن از 
سازمان، مواد این  ۀها هستند. روسیه در اساسنام آن ۀجانب همه ۀتوسعبرای کمب به این کشورها 

در اجتماعی و امنیتی معرفیی کیرده اسیت.     مشکلترین  آن را مهم ونقل حملمخدر و قاچا  و 
بیا   خواهید  میی و  کردهایجاد  مشکلکنترل و حل این برای  یائتالفهمراه با این کشورها  نتیجه،
ها را بیا مشیاغل جدیید و اسیتاندارد مشیغول کنید        ناقتصادی این کشورها شهروندان آ ۀتوسع

(Stronski and NG, 2018.) 

 
 مقابله با ناركوتروریسم در آسياي مركزيبراي هاي ایران و روسيه  اقدام

هیا   آنرسد  نظر می آسیای مرکیی برای دو کشور ایران و روسیه، بهبا توجه به جایگاه و اهمیت 
 دنبال آرامش و مقابله با نارکوتروریسم در این منطقه باشند. هب

 
 . روسيه3

اشیاره   روشینی بیه   شید تصویب  2443که در سال  2424تا سال  «راهبرد امنیت ملی روسیه»در سند 
اولویت مهیم سیاسیت   سود  همنبه با کشورهای های دوجانبه و چندجا همکاری ۀشده است که توسع

روسیه در مقابل تهدییدهای متعیددی کیه قاچاقچییان میواد       (.Giles, 2009)خارجی روسیه است 

                                                           
1. Takfiri forces 
2. Extremist Islamist 
3. The Silk Road 
4. Collective Cooperation Organization 
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ای را در نظر گرفته است که همکیاری   کنند، راهبردهای ویژه مخدر در آسیای مرکیی ایجاد می
جیوار   ثیرگیذار هیم  أمهیم و ت نیدیب دوجانبه با کشورهای آسیای مرکیی و همچنین کشورهای 

درصد جمعییت قیاقسیتان بیه همیراه      10این منطقه، از این راهبردهاست. عالوه بر این، حدود 
درصد از جمعیت قرقییستان روسی  22روسی در این کشور و همچنین حدود  ۀهیاران کارخان

وسییه بیا   ر ۀروابیط دوجانبی   اصیلی  هیای  دلییل که این امر نشیان از  (.Qaedi, 2002: 205)هستند 
ای را بیا کشیورهای    دوجانبیه  هیای  به همین علت روسیه توافیق  .کشورهای آسیای مرکیی دارد

آسییای مرکییی    همسایۀعنوان کشور مهم  است. همچنین روسیه با چین به بستهآسیای مرکیی 
بدون همکاری با چیین،  زیرا است.  کردهای  های گسترده اقتصادی و سیاسی همکاری ۀدر حوز

افغانسیتان   سویویژه از  تواند در جهت کنترل تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکیی به روسیه نمی
  (.Dubnov, 2018)شود، اقدام مفیدی انجام دهد  یکه در قالب قاچا  مواد مخدر نمایان م

 
 ناشی از ناركوتروریسم هايمقابله با تهدید برايروسيه  ۀهاي چندجانب اقدام (الف

هیای مهیم سیاسیت خیارجی      همیواره از اولوییت  سود  هممستقل تقویت روابط بین کشورهای 
عنوان یب ضرورت اهمیت  رسد، به ها وقتی به مسائل امنیتی می این همکاری روسیه بوده است.

وییژه، در   هایروسیه تالش کرده است که عالوه بر ابتکار ،کند. به همین دلیل بدیلی پیدا می بی
آسیای مرکییی و قفقیاز    ای را با کشورهای چندجانبه های قالب ایجاد نهادهای مختلف، همکاری

هیایی همچیون کشیورهای مسیتقل      سیازمان  مختلف داشته باشید. در کنیار نهادهیا و    های  عنوانبا 
روسییه   ای برخوردار است. اقتصادی اوراسیا، پیمان شانگهای از جایگاه ویژه ۀو اتحادیسود  هم

حفظ امنیت منطقه و خود، مبارزه با تروریسم،  یبرا در آسیای مرکیی، عالوه بر منافع اقتصادی
های بسیار مهم خود قیرار   گرایی افراطی و مبارزه با قاچاقچیان را جیو اولویت مخالفت با اسالم

مقابلیه   برایروسیه  هایترین ابتکار در ادامه به مهم (.Basiri and Moradi, 2012: 205) داده است
 کنیم: میشاره با تهدیدهای ناشی از نارکوتروریسم ا

 

 روسيه هايابتکار (ب
 «مرکی ضد تروریسیتی »نارکوتروریسم، تشکیل  ۀمقابله با پدید برای ها روس هایکی از ابتکاری

بود. ایین مرکیی    2444در مسکو در سال سود  همکشورهای  رهبران نشستدر هنگام برگیاری 
. شید مواد مخدر ایجیاد  مذهبی و قاچاقچیان  یبرای هماهنگی و همکاری علیه نیروهای تندرو

ناشی از تروریسیم ایجیاد    هایمقابله با تهدید برایرا  «نیروهای واکنش سریع»همچنین روسیه 
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هیایی را در برخیی کشیورهای منطقیه از جملیه قرقییسیتان،        به همین منظور پایگاهاست.  کرده
ین منطقه از دیگر در ا «مانور نظامی»ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان در اختیار دارد. برگیاری 

ییب میانور    2443. روسییه در سیال   استها  تقابل با تروریست برایرویکردهای امنیتی روسیه 
مقابلیه بیا    بیرای نظامی با شرکت کشیورهای قیاقسیتان، قرقییسیتان، ازبکسیتان و تاجیکسیتان      

میان  پی»تجدید ساختار  ،های روسیه ناشی از تروریسم انجام داد. یکی دیگر از تالش هایتهدید
کشیورهای   2444بود. در سال  هادر جهت کارآمدکردن آن برای مقابله با تهدید «امنیتی تاشکند

پیمیان  » ۀتجدییدنظر در اساسینام   ای بیرای  نامه موافقتسود  همعضو سازمان کشورهای مستقل 
سیوم   ۀامضا کردند. اعضای این پیمان به سه منطقه تقسیم شدند کیه منطقی   «امنیت دسته جمعی

، روسییه  ایین عیالوه بیر    (.Vaezi, 2009: 113-114) است ط به کشورهای آسیای مرکییآن مربو
 ۀنامی  موفق شده است با کشورهای ارمنستان، گرجستان، قرقییستان، تاجیکستان و ترکمنستان موافقت

روسییه را در مقابلیه بیا     بیازخورد  توانید  کیه میی   (Vaezi, 2009: 112) کنید میرزی امضیا    ۀدوجانب
 ریستی بسیار باال ببرد.ترو هایتهدید
 

 سيهرو نهادین هاي اقدام (ج
هیای اولییه و قبیل از اینکیه      سیال  درپیذیری مرزهیای آن    با فروپاشی اتحاد شوروی و آسییب 

گیرد موجب تسهیل ورود مواد مخدر به آسیای مرکییی  بنیروهای پاسدار مرزی یکپارچه شکل 
یادشیده، همکیاری جیدی     هایدیید مقابلیه بیا ته   (.Adami and Azizi, 2013: 10)شیده اسیت   

به همیین علیت نهادهیا و     .ساخت جوار را ضروری می کشورهای هم دیگرکشورهای منطقه و 
وجیود آمید کیه بیه      کند به می بازیها  هایی که روسیه نقش اساسی در ایجاد و تداوم آن سازمان
 کنیم: ها اشاره می ترین آن مهم

 

 سود هم. كشورهاي 3
مقابلیه بیا انیواع     بیرای ست تا با حضیور خیود، مرزهیای شیوروی را     ا کوشیدهروسیه همواره 

 زمینیه، ناشیی از تروریسیم در اختییار داشیته باشید. در همیین        هایاز جمله تهدید هاییتهدید
در تاشکند با شیرکت کشیورهای منطقیه     3332تأمین منافع امنیتی خود، در سال  برایها  روس

 ۀنامی  کشورها را بیرای امضیای موافقیت   دیگر  کردو تالش ایجاد را  «پیمان امنیت دسته جمعی»
اسیتقرار صیلح را در منیاطق     ۀو خود مسئولیت عمد کند راضی «حافظ صلح»تشکیل نیروهای 

نیروهای میرزی کشیورهای عضیو      2442از سال  (.Shaburkin, 1998: 9)بحرانی به عهده گیرد 
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کننید. در   ر شیرکت میی  منظم در عملییات مبیارزه بیا میواد مخید      صورت هپیمان دسته جمعی ب
ساز مواد  ن از مواد پیشتُ 104ن مواد مخدر و حدود تُ 01 یعملیات در 2440تا  2441 های سال

ای بیه   اعضای پیمان امنیت دسته جمعی میانور سیاالنه   2440مخدر مصادره شده است. از سال 
وییژه   هامنیتیی )بی   های)مرزی( در کشورهای آسیای مرکیی با هدف مقابله با تهدید «روبژه»نام 

 (.Taghvaei, 2011: 8) دهند مواد مخدر( انجام می
نفیوذ خیود در ایین     ۀروسیه پس از فروپاشی اتحاد شیوروی بیا هیدف ادامی     ،عالوه بر این

هیای   مناطق، تأمین منیافع و جلیوگیری بیشیتر از فروپاشیی سیاختارهای پیشیین در جمهیوری       
اقدام بیه تشیکیل نهیادی بیا نیام       سفید ۀروسی به همراهی اوکراین و 3333 سال استقالل، درنو
آذربایجیان،  جمهیوری  کوتیاهی کشیورهای    ۀ. بیه فاصیل  کیرد  «سود هممستقل کشورهای  ۀجامع»

تاجیکستان، ترکمنسیتان، قرقییسیتان، قیاقسیتان و مولیداوی بیه ایین نهیاد        ارمنستان، ازبکستان، 
وگیری از گسترش ناتو بیه شیر ،   عالوه بر تقابل با غرب و جل (.Koolaee, 1996: 124) پیوستند

ناشی از تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر )نارکوتروریسم(، روسییه   هایعلت افیایش تهدید به
بیوده   هامقابله بیا ایین تهدیید   سود برای  همگیری از ظرفیت نهاد کشورهای مستقل  بهره پیدر 

 است.
 

 . سازمان همکاري شانگهاي2
 شیهر  در 3330 آوریل در قرقییستان و قیاقستان جیکستان،تا روسیه، چین، کشور پنج مذاکرات
 نظیامی  نیروهیای  زمینۀ در اعتمادسازی نامۀ موافقت» عنوان با ای نامه موافقت بستن به شانگهای،

 در سیرانجام  شید.  معیروف  پینج  شانگهای یا شانگهای پیمان به که شد منجر« مرزی مناطق در
 نویددهنیدۀ  واقیع  در سیازمان  ایین  تأسیس. دش تأسیس شانگهای همکاری سازمان 2443 سال

 تهدییدهای  بیا  مقابلیه  بیرای  پژوهشگران، از بسیاری دید از که بود گرایی منطقه جرقۀ نخستین
 که گونه همان سازمان این اصلی هدف. گرفت می شکل سرد پساجنگ جهان در غیرسنتی امنیتی
 دبیو  گرایی دینیی  افراط و طلبی یجدای تروریسم، شر سه با مبارزه شده است، بیان آن منشور در
(Haji Yousefi and Alvand, 2008: 165.) 

شدن کشورهای ایران، هند، پاکستان و مغولسیتان   و اضافه 2443عضویت ازبکستان در سال 
 موجب گسیتردگی بیشیتر ایین پیمیان و موضیوع مقابلیه بیا تروریسیم، قاچیا            ،عنوان ناظر به

 و منیافع امنیتیی اعضیا جییو      هیا  هیدف تیه و در مجمیوع   یاف سیازمان  های جنایتمواد مخدر و 
هیای   وظایف اصلی آن قلمداد شد که با گسیترش اعضیا و وظیایف آن بیه سیازمان همکیاری      
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مقابله با قاچا  مواد مخیدر و تروریسیم حاصیل از     (.Vaezi, 2009: 120)شانگهای تغییر نام داد 
 اسیت  وسیه در عضیویت شیانگهای  مهم ر های هدفت گرفته از آن از أنش هایآن و نیی تهدید

(Mokhtari, 2010: 155.) ای  میاده  20منشوری  2442هفتمین نشست سران شانگهای در سال  در
سییس شیود.   أبیر اسیاس آن ت   «مرکی ضید تروریسیم  »شانگهای و یب  ۀتصویب شد تا دبیرخان
عنیی  عنیی مبیارزه بیا سیه نییروی شییطانی ی      یایین سیازمان،    های هدفبنابراین با درنظرگرفتن 

که بخش مهم آن ناشی از نارکوتروریسم در منطقه  «مطلبی و تروریس گرایی دینی، تجییه افراط»
سازمان همکاری شانگهای بیش از هر چییی ریشیه در    ۀسیس و توسعأتوان گفت که ت می ،است
بیا ایین    رویاروییای داشته و اشتراک کشورهای عضو این سازمان در  های امنیتی منطقه دغدغه
 ی تهدید ترغییب کیرده اسیت    ها این زمینهکردن  ها را به همکاری در جهت برطرف آن اهتهدید

(Adami and Azizi, 2013: 16-17.)  کشیورهای آسییای مرکییی و     دیگیر درواقع روسیه با کمب
گییری از سیازمان    تا با بهیره  خواهد میهمچنین کشورهای مهم مجاور این منطقه از جمله چین 

 کالنی همچون مبارزه با غیرب و جلیوگیری از   های هدفه بر پیگیری همکاری شانگهای، عالو
گراییی و   ای یعنی مبیارزه بیا تروریسیم ناشیی از افیراط      ترین هدف منطقه گسترش ناتو، به مهم

عنوان نارکوتروریسم نیی  باهای قاچاقچیان سالح و مواد مخدر  ویژه تروریسم حاصل از اقدام هب
 بپردازد.
 

 یرانا مهوري اسالمی. ج2
 تصویب قوانين سخت داخلی (الف

 بیه  راجیع  عظیام  فقهای فتوای و اجرایی قضایی، مسئوالن ویژۀ توجه با ایران اسالمی جمهوری
 و جیامع  قیوانینی  کیرده اسیت   سیعی  آن، بیا  میرتبط  جرائم و مخدر مواد بودن مفسده و حرمت
 الیحیۀ »قیانونی   مصیوبۀ  ناولی. کند را تدوین آن با مرتبط جرائم و مخدر مواد با مبارزه منسجم
بیه   میاده  21 در 3113 خیرداد 33در  که بود« مخدر مواد جرائم مرتکبین مجازات تشدید قانون

 .رسید انقالب شورای تصویب
 و انسیجام  مجیرمین  تعقییب  در و متحیول  مخیدر  مواد با مبارزه روند قانون این تصویب با

 دومیین . شید  اعیالم  ممنیوع  همیشیه  برای خشخاش کشت ویژه به شد. انجام خاصی هماهنگی
 تشیخی   مجمیع  3104 آبیان  1مصیوب  « مخدر مواد با مبارزه قانون» شد، تصویب که قانونی

 نحیوی  بیه  کیه  نظیام  هیای  ارگیان  و هیا  وزارتخانه همۀ قانون این موجب به بود، مصلحت نظام
  وادمی  بیا  مبیارزه  بیه  امکانیات  همیۀ  بیا  شدند موظف بودند، مخدر مواد با مبارزه اندرکار دست
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  بیه « مخیدر  میواد  بیا  مبیارزه  سیتاد » نیام  بیه  سیتادی  بیار  اولین برای در نتیجه،. بپردازند مخدر
 فعیال  راسیتا  ایین  در را کشور های همۀ دستگاه شد تا بینی پیش قانون در جمهور رئیس ریاست
 قانون عنوان با این قانون و اصالح را آن 3104 آبان 31 در نظام مصلحت تشخی  مجمع کند.
 قیانون  تیرین  مهیم  حاضیر  حال در تبصره 21 و ماده 11 در« مخدر مواد با مبارزه قانون» حاصال
  میرتبط  جیرائم  و مخیدر  میواد  قاچاقچییان  بیرای  قیانون  ایین  در. محیاکم اسیت   در عمل برای
 تیا  نقیدی  و جریمۀ اموال مصادرۀ سال، 31 تا حبس ابد، حبس اعدام، هایی مانند مجازات آن با
 ایین . اسیت  شیده  بینیی  پییش  دولتی خدمات از انفصال و ضربه 10 تا شال  ریال، میلیارد بی

 آن به مواردی ساختن پیوسته و مخدر مواد با مبارزه اصالح قانون عنوان با 3110 سال در قانون
 در کیه  شید  اصیالح  و اضیافه  آن بیر  میوادی  و بازنگری نظام مصلحت تشخی  مجمع توسط

اسیت   شده تأکید الحاقی 04 ماده( 0-0-1- 2-3 )بندهای( 3 ،2 ،0 ،1 ،1 ،3 ،33 ،31های  ماده)
(Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran, 1997.)  دوبیاره  همچنیین 

 و اضیافه  آن بیر  میوادی  و بیازنگری  نظیام  مصلحت تشخی  مجمع 3113 سال را در قانون این
 رسیده دوران ترین مهم و ترین حساس به مخدر مواد با زهمبار ها، سال از پس بنابراین. کرد اصالح

 آن بیه  میوادی  سیازی  و پیوسته مخدر مواد با مبارزه اصالح قانون اجرای با که شودمی بینی پیش و
 گذشیته  از تیر  متفاوت که شده آغاز مخدر مواد با مبارزه و مقابله در جدیدی فصل 3113 مصوب
دهیۀ   دو در خیود  او  نقطیۀ  به ایران در آن قاچا  و مخدر ادمو با مبارزه فرایند مجموع در. است
 (.Jalali and Others, 2017: 133-136) است رسیده گذشته

 
 هاي سازمان ملل متحد عضویت و حضور فعال در برنامه (ب

 و مخیدر  میواد  قاچیا   بیا  برای مقابله المللی بین جهانی سازمان عنوان به نیی متحد ملل سازمان
 و هیا  قطعنامیه  هیا،   پیمیان  جهیانی  سیطح  در نیوین  پدییدۀ  این مورد در روزافیون برای نگرانی
 پروتکیل  و مخیدر  میواد  کنوانسییون  است مانند کرده تنظیم و تصویب متعددی های کنوانسیون
 متحد ملل کنفرانس مصوب 0 تا 3 شمارۀ هایقطعنامه ،3303 نیویورک در سال پیمان اصالحی

 ملیل  کنفرانس تشکیل به منجر که 3311 سال در مخدر مواد ارۀدرب واحد قرارداد تصویب برای
 مخیدر  میواد  شید، کنوانسییون   3303 سیال  در مخیدر  مواد دربارۀ واحد قرارداد ایجاد و متحد
 و مخیدر  میواد  قاچیا   بیا  مقابلیه  المللی بین کنوانسیون و وین 3313  مصوب سال گردان روان

 (.Asgaripour, 2008: 129-213) 3311 سال در گردان روان داروهای
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 سازمان این های برنامه در ملل سازمان عضو ترین مهم عنوان به همواره ایران اسالمی جمهوری
 تصیویب  اسیت بیا   کرده تالش و داشته فعال حضور آن جانبی جرائم و مخدر مواد با برای مقابله

 مجیازات  قیانون  در نمونیه،  بیرای . باشید  داشیته  کامیل  همراهی ها آن با المللی بین قوانین داخلی
 ایین  بیا  جیدی  مقابلیۀ  برای المللی بین ارادۀ باید 310 مادۀ جمله از 2431 سال مصوب اسالمی
 قاچا  با مقابله المللی بین کنوانسیون به زمینه این در نیی ایران بگیرد. صورت بشری ضد پدیدۀ

 بیا  عموعی، ۀجلس ششمین 3311 سال در متحد ملل سازمان گردانروان داروهای و مخدر مواد
 بیا  کیه  میواردی  در کنوانسیون مفاد آنکه بر مشروط کنوانسیون،( 21) مادۀ« الف( »3) بند  به توجه
 را آن اسیناد  و ملحیق  نباشید،  االجرا الزم ایران طرف از شود معارض اسالم موازین و داخلی قوانین
 میاده  10 و مقدمیه  ییب  املش کنوانسیون متن به پیوست واحدۀ ماده بر مشتمل قانون این. کند مبادله
 تأییید  بیه  3114آذر31 در و تصیویب  اسیالمی  شیورای  مجلس 3114 آذر 1 یکشنبه علنی جلسۀ در

 (.Jalali and Others, 2017: 133-136) است رسیده نگهبان شواری

 
 شانگهاي( -نهادین ایران )اكو هاي اقدام (ج
آن حیل   ۀوسیل هه مواد مخدر را بایران تالش کرده است مشکالت مربوط ب کی از نهادهایی کهی

کشورهای دخیل در چالش مواد مخدر از جمله کشورهای  ۀعلت حضور هم . بهاست« اکو» کند
مقابلیه   ۀتواند نقش مهمی در زمین ها در اکو، این سازمان می همسایگان آن ۀآسیای مرکیی و هم
 .کندم جانبی آن ایفا ئجرا دیگربا نارکوتروریسم و 

 همکیاری  سازمان که است گردان روان داروهای و مخدر مواد قاچا  با مبارزه برای بنابراین
  عضیو  کشیورهای  اینکیه  بیه  توجیه  بیا  اسیت.  داده جای خود های هدف در را آن اکو اقتصادی

  سیاختارهای  در بحیران  بیا  روییارویی  در مرکییی  آسییای  نواسیتقالل  کشیورهای  وییژه  بیه  اکو
 فقیر،  و اقتصیادی  مشکالت قومیت، قانونمند، نهادهای دنبو و گرییی قانون سیاسی، و اجتماعی

 و منطقیه  ایین  قرارگیرفتن  دیگیر  سیویی  از و سیواد  سیطح  بیودن  پیایین  خیواری،  رانت و فساد
 ایجیاد  ،(افغانستان) دنیا در مخدر مواد کنندۀ تولید ترین بیرگ مجاورت در اکو عضو کشورهای
 نظیام  تکمییل  برای( مشترک پلیس) اکوپل نام به سازوکارهایی تشکیل و ای منطقه های همکاری
 در جامعیه  درک و المللیی  بیین  مسئولیت ایجاد لیوم و منطقه کشورهای حضور با منطقه امنیت
اسیت   الزم جهیان  سیطح  در آن با مبارزه برای المللی بین سازوکار یب ایجاد و بحران این قبال
(Saadat and Bakhtiari, 2011: 2-15.)  
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 بییرگ  کشور دو حضور علت به است که مهمی های سازمان از دیگر یکی شانگهای سازمان
 توانید  میی  منطقیه،  در مخدر مواد قاچا  بح  در مطرح کشورهای حضور نیی و روسیه و چین
 آن بیه  مفصیل  روسییه  بیه  مربوط بخش در داشته باشد. نارکوتروریسم با مقابله در مهمی نقش
ایین  یب عضو ناظر در قالب ایجاد ائتالف و همکیاری بیا   عنوان  ایران در این سازمان به. پردازیم می

میواد   ونقیل  حمیل در مییان امنیت و جلوگیری از هرگونه عملیات تروریسیتی و  خواهد  میکشورها 
خیود در برخیی از کشیورها     هیای  هدفپیشبرد  برایزیرا قاچاقچیان مواد مخدر  ،مخدر سهیم باشد

 شیانگهای  (.Lanteigne, 2017: 2-8)کنند   یو اجتماعی م های نظامی علیه امنیت مرزی عملیاتبه اقدام 
 در وییژه  بیه  منطقیه  در نارکوتروریسیم  بیا  مبیارزه  در محوری و مهم نقش اکو کنار در تواند می

 تیالش  و شیانگهای  سیازمان  در ایران دائم عضویت با تواند می امر این. کند ایفا آسیای مرکیی
 .شود تبدیل رابطه این در ثقلی مرکی به وتروریسمنارک با مقابله آن برای در ایران بیشتر
 
 نتيجه
قاچاقچیان فروملی  محلی برایمتعددی  های دلیلکه به است از مناطقی  «آسیای مرکیی» ۀمنطق

عنیوان   جواری این منطقه با افغانسیتان بیه   ، هممسئله. علت این شده استو فراملی مواد مخدر 
المللیی در   بین ۀیافت های افراطی مذهبی سازمان د گروهمواد مخدر و وجو ۀترین تولیدکنند بیرگ

شوروی در آسیای مرکیی اتحاد ناشی از فروپاشی  ۀقدرت ایجادشد این کشور و در مقابل خأل
هیای تروریسیتی دسیت     است. قاچاقچیان مواد مخدر در مقابل هرگونیه میانعی بیه اقیدام     بوده
عالوه بر کشورهای آسیای  هاشود. این تهدید می گفته« نارکوتروریسم»زنند که به این پدیده  می

قاچا  مواد مخدر بیه اروپیا هسیتند از جملیه      ونقل حملکشورهایی که در مسیر  دیگرمرکیی، 
انید تیا از    . ایران و روسیه با درک این موضوع، تیالش کیرده  کند میایران و روسیه را نیی تهدید 

 . کنندجلوگیری  شانیناشی از نارکوتروریسم به داخل مرزها هایورود تهدید

 همکاری نیی و داخلی قوانین تصویب راه از مشکل، این کنترل برای روسیه و ایران بنابراین
 و ای منطقیه  هیای  همکیاری  نییی  و چندجانبیه  و دوجانبیه  ابعیاد  در مرکیی آسیای کشورهای با

 کیاهش  پیی  در ،ایجادشیده  های سازمان و نهادها راه از تأثیرگذار، کشورهای ویژه به ای فرامنطقه
بیا   روسییه . هسیتند  خود کشورهای آن تبع به و مرکیی آسیای در نارکوتروریسم ناشی از مشکالت
 سیازمان  سیود و  هیم  کشیورهای  بیا  نهیادین  هیای  اقیدام  و چندجانبه و های دو اقدام و ابتکارها
 هیای  برنامه با همراهی داخلی، محکم قوانین تصویب با نیی ایران اسالمی جمهوری و شانگهای
 و اکیو  هیای  سازمان در های نهادین سرانجام اقدام و ها برنامه این داخلی تصویب با ملل سازمان
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 بیا وجیود   رسید  میی  نظیر  بیه . اند بوده منطقه در نارکوتروریسم با جدی دنبال مقابلۀ به شانگهای
 قابلیه م برای الزم افیایی هم و جانبه همه هماهنگی چون ای، منطقه قبول قابل و جدی های تالش

 موفقییت  تیا  شود، می عمل ای جییره صورت به بیشتر و نیست کافی منطقه در نارکوتروریسم با
 .دارد وجود فاصله زمینه این در نهایی
 کشورهای برای نارکوتروریسم از ناشی تهدیدهای درنظرگرفتن با و آنچه گفتیم به توجه با
 مقصید  و هیدف  کشیورهای  و( وسیهر و ایران جمله از) مخدر مواد قاچا  ونقل حمل مسیر در
 منطقه در فراگیر نهادی فوری تشکیل جهت در حرکت ،(اروپایی کشورهای جمله از) مواد این
 بیا  اروپایی کشورهای حضور با و چین و روسیه ایران، راهبری با منطقه کشورهای گردآمدن ای

 همیۀ  ،(ای منطقیه  یاضیطرار  های همکاری برای نمونه) گذشته روندها از جدا جدید های  عنوان
 کیه  مدون ای در برنامه و ایریشه صورت به و شده تجمیع موجود نهادهای و تجربیات ها، تالش

 تیدوین  بگیرد، دربر را هدف کشورهای سرانجام و ونقل حملمسیر  فراوری، تولید، از کشورها
 در وریسیم نارکوتر هیا،  تیالش  همیۀ  با وجود رسدمی نظر به صورت این غیر در. کنند اجرایی و

 .داد خواهد ادامه خود حیات به همچنان منطقه
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