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( )UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

تِیَ ًمؾَ ُا ّ اًتؾاسات اداسی:
مْفاى کًْي ()STAS
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ًظاست:
تیجبلت لی پیچْى (ؿئیل ،)STAS ،مبًؼیپ چبّال (هؼیـ)DPA ،
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ّ هّْغ گیـی ُبی اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل هتضؼ ( )UNODCیب هْمنبت ُوکبؿ
ًوی ثبىؼُ ًَ ّ ،ن هِـ تبئیؼ ثـ هضتْیبت ایي گقاؿه هی فًٌؼ .امبهی اكـاػی کَ ػؿ ایي گقاؿه امتغؼام
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مـصؼات ًوی کٌؼ.
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ّاژٍ ًاهَ
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هوؼهَ
ایي گقاؿه ثَ ثـؿمی تزبؿت ؿیـهبًًْی هْاػ هغؼؿ اف ىوبل اكـبًنتبى ثَ موت آمیبی هیبًَ تب هـفُبی
كؼؿامیْى ؿّمیَ هی پـػافػ ّىبهل مَ ثغو امت .ثغو اّل ثَ ثـؿمی صول ّ ًول هْاػ هغؼؿ اف ىوبل
اكـبًنتبى ،ثَ ىوْل گـٍّ ُبی ػعیل  ،هوبػیـ هْاػ ّ هَـف آى ّ ُویٌطْؿ هیقاى مِوگیـی رٌْة
اكـبًنتبى ػؿ تْلیؼ ّ ػـَّ ػؿهنیـ ىوبلی هی پـػافػ .ثغو ػّم ثَ ثـؿمی صول ّ ًول ػؿ آمیبی هیبًَ هی
پـػافػ کَ ىبهل ؿّه ُب ّ گـٍّ ُبیی امت کَ ایي تزبؿت ؿا کٌتـل هی کٌٌؼًِ ّ .بیتب ثغو آعـ ىبهل تضلیل
هغتَـ ظـكیت هٌطوَ ای ثـای پبمظ ثَ تِؼیؼ هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى هیجبىؼ .ػؿ ایي پژُّو" ،ىوبل
اكـبًنتبى" ثَ هٌطوَ ىوبل ّ ىوبل ىـم اكـبًنتبى آالم هی گـػػ ّ یب ثَ پیـّی اف گـٍّ ثٌؼی صْفٍ ای
ّالیبت کَ ػؿ مـّی مبالًَ کيت عيغبه اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCثَ
کبؿ ؿكتَ امت،هٌطوَ "ىوبل اكـبًنتبى" ىبهل ّالیبت ثـالى ،موٌگبى ،كبؿیبة ،مـپل ،رْفربى ،ثبهیبى ّ ثلظ
هی ثبىؼ ػؿ صبلیکَ "ىوبل ىـم" ىبهل ّالیبت کٌؼّف ،ثؼعيبى ّ تغبؿ هی گـػػ.
ًمؾَ  :1ؽوال افغاًغتاى

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى
اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.
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یافتَ ُای کلیذی:



















ثـای ثـآّؿػٍ مبعتي توبّبی هْاػ هغؼؿ ؿیـهبًًْی کَ تْمٔ هنیـ ىوبل ػؿ مبل  2010ػـَّ گـػیؼ ،هؼبػل
 1000تي تـیبک ًیبف ثْػ تب ػؿ ىوبل اكـبًنتبى تـاًقیت ّ یب تْلیؼ گـػػ .اگـچَ هٌبثؼی کَ ایي هوؼاؿ هْاػ ؿا هِیب
هی مبفًؼً ،بهؼلْم ثبهی هبًؼٍ امت.
تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى عیلی کوتـ اف هوؼاؿ هْؿػ ًیبف ثـای ػـَّ هی ثبىؼ .تْلیؼ تـیبک اف مبل 2007
ثؼیٌنْ ثَ ْٓؿ هتْمٔ  60تي ػؿ مبل ػؿ ىوبل اكـباًنتبى ثْػٍ امت .ایي هوؼاؿ صؼّػ  900تي کوتـ اف تـیبک
هْؿػ ًیبف هی ثبىؼ ّ ثبیؼ اف هٌبٓن ػیگـ ّاؿػ گـػػ ّ یب ُن اف ؽعیـٍ ُبی هْرْػ ػؿ هٌطوَ ىوبل کَ ػؿ ثیي
مبل ُبی  2007-2005ؽعیـٍ ىؼٍ امت ،ثـ آّؿػٍ گـػػ.
ىوبل اكـبًنتبى ُـّئیي هْؿػ ًیبف عْػ ؿا ثیيتـ اف هنوت ُبی رٌْة ّ ىـم کيْؿ ثؼمت هی آّؿػ .هوؼاؿ کن
ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هنیـ ىوبل ًوبیبًگـ ّؼق ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى کَ ایي هنیـ ؿا تضت کٌتـل ػاؿًؼ ,هی
ثبىؼ.
ثب کوبل تؼزت ،ىْاُؼی ّرْػ ػاؿػ کَ ًيبى هی ػُؼ اًتوبل تـیبک اف هٌبٓن گنتـػٍ ای ىوبل کَ ػبؿی اف
عيغبه امت ،ثَ موت رٌْة کَ مـىبؿ اف تـیبک هی ثبىؼٍْ ,ؿت هی گیـػ .ػؿ ثیي مبل ُبی 2011-2010
چٌؼیي گقاؿه اف کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هنیـ ىوبل ثَ رٌْة ثؼمت آهؼٍ امت اهب کيق ّ ّجٔ تـیبک ػؿ
هنیـ رٌْة ثَ ىوبل ثَ ًؼؿت ػیؼٍ ىؼٍ امت.
ثیو اف  65ػؿٍؼ هْاػ هغؼؿ هَـف ىؼٍ ػؿ مبل  2010ػؿ اكـبًنتبى هـثْٓ ثَ هٌبٓوی هی ىْػ کَ تْلیؼ
تـیبک آى اًؼک ّ یب ُن ُیچ هی ثبىؼ کَ ایي ّالیبت ػؿ ىوبل ّ هـکق اكـبًنتبى هـاؿ ػاؿًؼ .ػؿ صبلیکَ رٌْة
اكـبًنتبى کوتـیي هیقاى هَـف ّ ثیيتـیي هوؼاؿ تْلیؼ ؿا ػاؿا امت.
ثَ اصتوبل فیبػ کيت تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػّثبؿٍ اف مـ گـكتَ ىْػ ثَ ػلیل ایي کَ ؽعبیـ ؿّف ثَ ؿّف
کبُو هی یبثؼ .ػؿ ؿیـ ایٌَْؿت ،هْاػ هغؼؿ ثیيتـی اف هٌبٓن ػیگـ اكـبًنتبى ثَ ىوبل ػـَّ عْاُؼ ىؼ ،کَ
ثؼّى ىک گقیٌَ اٍلی رٌْة امت کَ اف لضبظ تْلیؼ تـیبک ؿٌی امت ّ هیتْاًؼ کوجْػ تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل ؿا
رجـاى ًوبیؼ.
ثیيتـ هنیـُبی ػاعلی هْاػ هغؼؿ ،اف کبثل هیگؾؿػ  .ایي ىِـ ًوطَ ٍّلی ثـای صْفٍ ُبی هغتلق تْلیؼ کٌٌؼٍ
تـیبک ػؿ اكـبًنتبى هی ثبىؼ.
اؿفه هؼبهالت ػاعلی ّ ٍبػؿات هْاػ هغؼؿ ؿیـ هبًًْی ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ًقػیک ثَ  400هیلیْى ػالـ ػؿ مبل
 2010ثـآّؿػ گـػیؼٍ امت.
ثـعالف رٌْة اكـبًنتبىٓ ،بلجبى ّ ػٌبٍـ ّؼ ػّلتی ظبُـا اف تزبؿت تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى هجلؾ هؼیٌی
هبلیَ ًوی گیـًؼ .اگـچَ هٌبٓن هيغَی ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ّ ُن هـف ثب تبریکنتبى ّرْػ ػاؿػ کَ ػٌبٍـ ّؼ
ػّلتی هٌبثغ هبلی ػولیبت ُبی عْػىبى ؿا اف ٓـین اهتَبػ هْاػ هغؼؿ تبهیي هی کٌٌؼ ّ اف آى پيتیجبًی هی ًوبیٌؼ.
ىوبل اكـبًنتبى یکی اف اهي تـیي هٌبٓن ایي کيْؿ هضنْة هیگـػػ اهب ػؿ تٌبمت ثَ اُویت آى ثـای تِیَ ّ
هبچبم هْاػ هغؼؿ ،هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ ّجٔ ىؼٍ ػؿ ایي هٌبٓن اًؼک هی ثبىؼ .گـٍّ ُبی تجِکبؿ کَ کٌتـل تزبؿت
ػؿ ایي هٌبٓن ؿا ػؿ ػمت ػاؿًؼ ،ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ ثب آویٌبى عبٓـ فیبػی ػولیبت ىبى ؿا اًزبم هی ػٌُؼ.
ظبُـا كنبػ هِوتـیي ػبهل ثـای هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثْػٍ ّ ًوو آى ثیيتـ اف ًباهٌی هی ثبىؼ.
رـیبى هبچبم تـیبک اف ىوبل اكـبًنتبى ثَ موت آمیبی هیبًَ کن ًيؼٍ امت ،اهب هوؼاؿ کيق ّ ّجٔ هْاػ ػؿ آمیبی
هیبًَ ػؿ مبل  2010ثب ّرْػ اكقایو ظـكیت ّ مـصؼات ًنجتبً ثب حجبت ,کبُو یبكتَ امت.
ثـ آّؿػ هی ىْػ کَ ػؿ مبل  ،2010صؼّػا  85ػؿٍؼ تـیبک ثَ موت آمیبی هیبًَ اف ٓـین تبریکنتبى هبچبم ىؼٍ
ثبىؼ.
چٌؼیي مبعتبؿ فًزیـٍ ای ثـای ػـَّ هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ ّرْػ ػاؿػ .ثَ ًظـ هی آیؼ کَ هبچبم هْاػ
هغؼؿ اف ٓـین تـکوٌنتبى ّ روِْؿی امالهی ایـاى هنیـ ثبلکبى ؿا تـؾیَ هی ًوبیؼ .ثَ ُویي تـتیت تـکوٌنتبى
هوَؼ ثی هبًٌؼی ػؿ آمیبی هیبًَ ثـای هْاػ هغؼؿ ػؿ هنیـ ثبلکبى هی ثبىؼ.
هبچبهجـاى ثـای صول ّ ًول هْاػ هغؼؿ ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ّ ػیگـهٌبٓن ػؿ اؿّپب ،ثَ ْٓؿ كقایٌؼٍ ای اف هطبؿ
امتلبػٍ هی کٌٌؼ .اًؼافٍ ثؼْی اف هضوْلَ ُبیی کَ ػؿ مبل ّ 2010جٔ گـػیؼ هجیي آًنت کَ هبچبهجـاى ثب عیبل
آمْػ ٍ ػولیبت هبچبم ىبى ؿا اًزبم هی ػٌُؼ .هوبػیـ ّجٔ ىؼٍ چـك ػؿ کبًتیٌـُبیی کَ ثَ هوَؼ آهـیکبی ىوبلی
ػؿ صـکت ثْػٍ اًؼ ،گْاٍ ػیگـی ثـ هبچبم هْاػ اف ٓـین ؿاٍ آُي ػؿ ایي هنیـ امت.
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تْاكوٌبهَ اتضبػ گوـکی ػؿ ثیي هقاهنتبى ،كؼؿامیْى ؿّمیَ ّ ثالؿّك هوکي امت هْؿػ مْء امتلبػٍ هـاؿ گیـػ،
فیـا اصتوبل آى هی ؿّػ کَ هبچبهجـاى هضوْلَ ُبی هْاػ هغؼؿ ؿا اف ٓـین هنیـ ىوبل ثَ اؿّپب اًتوبل ػٌُؼ ًَ اف
ٓـین هنیـ مٌتی ثبلکبى .ثـًبهَ ُبیی ؿّی ػمت امت تب کيْؿُبیی ُوچْى هیـ هیقمتبى ّ اکـایي ّ اصتوبال
تبرکینتبى ًیق ثَ ایي هْاكوتٌبهَ ثپیًْؼًؼ.
هوبثلَ ثب رـیبى هْاػ هغؼؿ پیچیؼٍ امت ّ ایي ُن ثغبٓـ هيکالت هْرْػ ػؿ ُوبٌُگی تاله ُب ّهضؼّػیت تجبػل
آالػبت ػؿ اهتؼاػ عطْٓ ػـَّ ثیي ًِبػُبی هلی ػؿ آمیبی هیبًَ ّ ػؿ ثیي ایي هٌطوَ ّ اكـبًنتبى هی ثبىؼ.
هبچبم هْاػ هغؼؿ ّ رـاین مبفهبى یبكتَ هٌجغ عيًْت ّ ػؿگیـی ُبی هنلضبًَ ػؿ هـهیقمتبى ّ ثطْؿ ثبلوٍْ ػؿ
کل هٌطوَ ثَ صنبة هی آیؼ .ثـعْؿػُبی ػؿّى هْهی کَ ػؿ مبل  2010ػؿ ىوبل هیـهیقمتبى ثَ ّهْع پیْمت
ثِبًَ ای ىؼ تب گـٍّ ُبی تجِکبؿ هیـهیق اف آى ثـ ّؼ گـٍّ ُبی تجِکبؿ افثک امتلبػٍ کٌٌؼ ّ هنیـُبی هْاػ
هغؼؿ ؿا ػؿ ایي هٌطوَ ػؿ ػمت ثگیـًؼ.
گقاؿه ُب صبکی اف اكقایو عيًْت ػؿ آمیبی هیبًَ هی ثبىؼ ،اهب ُیچ اؿتجبٓ هنتویوی ثیي گـٍّ ُبی اكـآی ّ
هبچبهجـاى هْاػ هغؼؿ هيبُؼٍ ًيؼٍ امت .هجبؿفٍ ثب ىْؿىیبى ثطْؿ هطغ ثبػج رلْگیـی اف تاله ُب ثـای هجبؿفٍ
ثب هْاػ هغؼؿّ ،لْ ػؿ صؼ کْچک ،هی ىْػ ّ ثبػج هی گـػػ کَ تْرَ ًِبػُبی اهٌیتی ّ پْلیل ثـای کٌتـّل
هبچبم هْاػ هغؼؿ کن ىْػ.
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عالٍَ ارـایی
ػؿ مبل  ،2010ثـ امبك یک ثـآّؿػ صؼّػ  25ػؿٍؼ (صؼّػ  90تي) اف  380تي ُـّیئي تْلیؼ ىؼٍ ػؿ اكـبًنتبى اف ٓـین
آمیبی هیبًَ ّ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ثَ موت کيْؿ ُبی آمیبی هیبًَ ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ هبچبم ىؼٍ امت .ایي  90تي
ىبهل ُـّئیٌی امت کَ ػؿ آمیبی هیبًَ ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ هَـف گـػیؼٍ امت ّ ُویٌطْؿ ُـّئیٌی کَ تْمٔ ًیـُّبی
پْلیل کيق ّ ّجٔ گـػیؼٍ امت .ثیو اف مَ چِبؿم ایي هوؼاؿ ثَ مْی ثبفاؿُبی ؿّمیَ ػؿ صـکت ثْػٍ ػؿ صبلیکَ یک
هنوت کْچک آى ،صؼّػ  3-4تي ،ؿاُی ثبفاؿُبی ىوبل ّ ىـم اؿّپب گـػیؼٍ امت .1ثـػالٍّ ،ػؿ مبل  ،2010ثیي  35تب
 40تي تـیبک اف ٓـین ىوبل اكـبًنتبى ثَ موت ثبفاؿُبی آمیبی هیبًَ هبچبم گـػیؼٍ امت .توبم هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ مبل
 2010کَ هْؿػ ًیبف هنیـ ىوبلی هی ثبىؼ ،اف ٓـین ىوبل اكـبًنتبى تـاًقیت ىؼٍ ّ یب ُن ػؿ آًزب تْلیؼ گـػیؼٍ امت.
ًمؾَ  :2تْلیذ ّ لاچاق ُشّئیي دس افغاًغتاى  -عال 2212

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى
هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.
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ػالٍّ ثـ توبّب ثـای ایي ثبفاؿُب ،یک هوؼاؿ اف هْاػ هغؼؿ تْمٔ هـػم هٌطوَ ىوبل هَـف هی ىْػ .2توبّبی ؿّ ثَ
اكقّى هْاػ هغؼؿ ػؿ مـتبمـ اكـبًنتبى ثؼْی اف هـیَ ُب ؿا ثَ مغتی هتبحـ ًوْػٍ امت .تغویي فػٍ هی ىْػ کَ صؼّػ
ً 107000لـ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى اف هْاػ هغؼؿ امتلبػٍ هی کٌٌؼ ّ ایي اكـاػ مبالًَ  85تي هْاػ هغؼؿ کن کیلیت ؿا امتلبػٍ
هیکٌٌؼ کَ ثیيتـ آى تـیبک هی ثبىؼ.
ثب هضبمجَ ایي هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ،هوؼاؿ کل هْاػ هغؼؿ هْؿػ ًیبف ثَ  1000تي هؼبػل تـیبک هی ثبىؼ کَ
ثیيتـ اف هْاػ تْلیؼ ىؼٍ ػؿ مبل ُبی اعیـ ػؿ ایي هٌطوَ هی ثبىؼ .ػؿ مبل  ،2010تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثَ 65
تي ؿمیؼ ،هوؼاؿی کَ صتی ثـای امتلبػٍ ػاعلی ایي ثغو اف کيْؿ ًیق کبكی ًجْػ.
ؽکل  :1همذاس هجوْػی تشیاک تْلیذ ؽذٍ دس ؽوال افغاًغتاى ()2222-2211
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هٌجغUNODC :

ثـ امبك ثـ آّؿػُب ،ثیي  40-50الثـاتْؿ كؼبل تْلیؼ ُـّئیي ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ّرْػ ػاؿػ کَ ثیيتـ آى ػؿ ّالیت ثؼعيبى
هی ثبىؼُ .ـ الثـاتْاؿ ثَ ْٓؿ اّمٔ مبالًَ یک تي ُـّئیي ؿا تْلیؼ هی کٌؼ .ثـای تْلیؼ ُـّئیي ػّ هبػٍ اٍلی یؼٌی
تـیبک ّ امتیک اًِبیؼؿیؼ ّـّؿت امت .ػؿ صبلیکَ هٌجغ امتیک اًِبیؼؿیؼ ىـم اكـبًنتبى امت ،هٌجغ تـیبک توـیجآ هجِن
هی ثبىؼ.
یک كـّیَ ،تْلیؼ هْاػ هغؼؿ ػؿهٌبٓن ؿـثی ّ رٌْثی کيْؿ هی ثبىؼ ،اهب هؼاؿک کبكی اف ٓـین هوبػیـ ّجٔ ىؼٍ ّ
هٌبثغ آالػبتی ػؿ هْؿػ هبچبم تـیبک اف رٌْة ثَ ىوبل ّ اف ؿـة ثَ ىوبل ّرْػ ًؼاؿػُ .ویٌطْؿ گوبى ًوی ؿّػ کَ
هبچبهجـاى هٌبٓن رٌْثی ّ ؿـثی تـیبک ؿا ثَ موت ىوبل هبچبم کٌٌؼ فیـا ػؿ مبل  2010هیوت تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى
ثَ پبییٌتـیي مطش ػؿ مـتبمـ کيْؿ ؿمیؼ.

 2هْاػ هغؼؿی کَ اف عيغبه گـكتَ ىؼٍ هبًٌؼ هْؿكیي ّ ُـّئیي. .
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ؽکل  :2تْلیذ تشیاک دس هٌاطك هختلف افغاًغتاى 2212-2211

هٌجغUNODC :

ؽعبیـ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى یکی ػیگـ اف اصتوبالت ثـای تبهیي تـیبک هْؿػ ًیبف هی ثبىؼ ّ آالػبت کیلیی ّ کوی
هْرْػ ایي كـّیَ ؿا توْیت هی کٌؼ .ثـ امبك آالػبت ثؼمت آهؼٍ ػؿ هْؿػ تْلیؼ هْاػ هغؼؿ اف مبل ُبی اعیـ ،ایي
ؽعبیـ تب مبل  2012توبم عْاُؼ ىؼ ّ ایي ثؼاى هؼٌی امت کَ ثـای پـ مبعتي ػّثبؿٍ ایي ؽعبیـ ػؿ ىوبل ،تْلیؼات ثیيتـی
ٍْؿت عْاُؼ گـكت .مٌبؿیْی ثؼیل ایي امت کَ ػـَّ تـیبک ثَ ْٓؿ كقایٌؼٍ ای تْمٔ هٌبٓن ػیگـ اكـبًنتبى اكقایو
یبثؼ.
اگـچَ كیَؼی ؽعبیـ هْرْػ تـیبک ّ هوؼاؿ کن هْاػی کَ کيق گـػیؼٍ ثَ تٌِبیی ًوی تْاًؼ توبّبی  90تي ُـّئیي ؿا ػؿ
هنیـ ىوبلی ثـآّؿػٍ ًوبیؼ .ایي ثؼاى هؼٌی امت کَ هوبػیـ فیبػی ُـّئیي اف هٌبٓن ػیگـ اكـبًنتبى ثَ ىوبل هبچبم هی
ىْػ .ثَ ػلت هْاؿػ کن ّجٔ اف تؼاؿکبت ّ ًضْئَ ایي ػولیبت آالػبت کبكی ػؿ ػمت ًینت اهب اف آالػبت هْرْػ چٌیي
ثـ هی آیؼ کَ ُـّئیي اف رٌْة -هٌؼُبؿ ّ ُلوٌؼ) ّ ىـم ( ًٌگـُبؿ) ثَ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ هبچبم هی ىْػ.
ایي هطبلؼَ چٌیي ثـآّؿػ هی کٌؼ کَ توـیجب ًیوی اف ُـّئیي هْؿػ ًیبف هنیـ ىوبلی ػؿ الثـاتْاؿُبی ىوبل اكـبًنتبى تْلیؼ
هی گـػػ ّ ثی يتـ آى اف ؽعبیـ هْرْػ تـیبک هی ثبىؼ .ثویَ هْاػ هْؿػ ًیبف اف هٌبٓن ػیگـ اكـبًنتبى ثؼمت هی آیؼ .گـٍّ
ُبیی کَ ایي تزبؿت ؿا ػؿ ػمت ػاؿًؼ ،ثَ چٌؼ هّْْع ّاثنتَ اًؼ اف رولَ ّاثنتگی ُبی هْهی ،رٌبس ثٌؼی ُبی میبمی،
هؼبهالت تزبؿی ّ ػّمتی ُبی ػیـیٌَ.
ػؿصبلیکَ ىوبل اكـبًنتبى یکی اف ثبحجبت تـیي هٌبٓن ایي کيْؿ ثَ صنبة هی آیؼ ،اف مبل  2009ثؼیٌنْ ،گقاؿه ُبیی
هجٌی ثـ ًب اهٌی ّ ًلْؽ ٓبلجبى ّ الوبػؼٍ ّ رٌجو امالهی افثکنتبى ؿمیؼٍ امت .ػٌبٍـ ّؼ ػّلتی ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػّ
هـکق ثـای كؼبلیت ُبی ىبى ایزبػ کـػٍ اًؼ :یک رجَِ ػؿ ّالیت ُبی کٌؼّف ّ تغبؿ کَ ُن هـف ثب تبریکنتبى امت ّ
ػیگـی ػؿ موت ىوبل ؿـة ػؿ ّالیبت ثبػؿیل ّ كبؿیبة کَ ُن هـف ثب تـکوٌنتبى هی ثبىؼ .ػؿ کٌبؿ هْاػ هغؼؿً ،باهٌی
ػؿ هـف ثب رٌجو امالهی افثکنتبى ّ ىْؿىیبى ػیگـ ثَ تبریکنتبى ّ ثؼؼا هیـهیقمتبى ؿعٌَ کـػٍ ّ ثبػج ثـعْؿػُبیی ػؿ
ایي ػّکيْؿ ػؿ مبل ُبی  2011-2009گـػیؼٍ امت.
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هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

ًمؾَ  :3سّیذادُای اهٌیتی دس افغاًغتاى ،دس عال 2211

هٌجغ :گـكتَ ىؼٍ اف ًويَ صْاػث اهٌیتی اػاؿٍ اهٌیت ّ هَئًْیت مبفهبى هلل .یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی
کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ثـعی اف ًبظـاى كؼبلیت ُبی عـاثکبؿاًَ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ ؿا ًتیزَ ػؿ ػمت گیـی ػّثبؿٍ هنیـُبی هْاػ
هغؼؿ تْمٔ رٌجو امالهی افثکنتبى هی ػاًٌؼ .تب کٌْى اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ()UNODC
هؼاؿک هْحوی هجٌی ثـ ػمت ػاىتي گـٍّ ىْؿىی هتؾکـٍ ػؿ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ هنیـ آمیبی هیبًَ ثؼمت ًیبّؿػٍ امت.
اهب ثبیؼ عبٓـ ًيبى کـػ کَ كؼبلیت ُبی تـّؿینتی ّ ًب اهٌی ػؿ هٌطوَ ثبؿ اّبكَ ای ؿا ثـ ػّه ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى
گؾاىتَ ّ آًِب ؿا اف هنیـ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ػّؿ کـػٍ امت.
ایي هّْْع ؿا ًیق ًجبیؼ اف ًظـ ػّؿ ػاىت کَ ثـ امبك گقاؿه ُبیی کَ اعیـا كؼؿامیْى ؿّمیَ هٌتيـ کـػٍ امت،
اػْبی رٌجو امالهی افثکنتبى ( ّ ) IMUیب گـٍّ ُبی ػیگـ هـتجٔ ثب ٓبلجبى ػؿ تاله ثـای ثؼمت آّؿػى مِن اف ثبفاؿ
هْاػ هغؼؿ آمیبی هیبًَ ُنتٌؼ .3ػؿ اكـبًنتبى ،ػمت ػاىتي ٓبلجبى ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ،ثَ ّیژٍ ػؿ رٌْةّ ،اّش امت ّ
ػؿ تضوین اعیـ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCایي هّْْع ثب رقییبت ثـؿمی گـػیؼٍ امت.
اگـچَ تْرَ ثیو اف صؼ ثَ اؿتجبٓ گـٍّ ُبی ىْؿىی ثب تزبؿت هْاػ هغؼؿ ثین آى هی ؿّػ کَ ػمت ػاىتي ػوین کبؿهٌؼاى
كبمؼ اػاؿات ػّلتی ًبػیؼٍ گـكتَ ىْػ .ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ،ثؼْی اف کنبًی کَ ػؿ مبلِبی اعیـ ػؿ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػمت
ػاىتٌؼ ،ػؿ صبل صبّـ کبؿهٌؼاى ػّلت ،میبمتوؼاؿ ّ یب ُن تبرـ ىؼٍ اًؼ .ثؼْی اف ایي هنئْلیي ثَ هبچبم هْاػ هغؼؿ
ُوچٌبى اػاهَ هی ػٌُؼ ّ یکی اف ػْاهل كنبػ ُویي اكـاػ هیجبىٌؼ ّ ایي عْػ ًوو ثقؿگی ػؿ گنتـه رـاین مبفهبى یبكتَ ػؿ
اكـبًنتبى ثبفی هی کٌؼ .ثَ ُویي تـتیت ثغو ُبی ثقؿگی اف اػاؿات میبمی ّ ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى ػؿ تبریکنتبى ّ
هیـهیقمتبى ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػمت ػاؿًؼ  .ػؿ صویوت ،توبم آمیبی هیبًَ ثب كنبػ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػمت ّ پٌزَ ًـم هی
کٌؼ ّ ایي هيکل ثَ کيْؿُبیی کَ هَـف کٌٌؼٍ هی ثبىٌؼ ًیق مـایت هی کٌؼ.
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هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

ًمؾَ  :4جشیاى ُای لاچاق دس هغیش ؽوال ّ سّؽِای حول ّ ًمل

هٌجغUNODC :

هوؼاؿ فیبػی ُـّئیي اف هنیـ ّالیبت ُن هـف اكـبًنتبى ثب تبریکنتبى ،تـکوٌنتبى ّ افثکنتبى ثغبٓـ اُویتی کَ ایي ؿاٍ ُب
ػاؿًؼ ،ػجْؿ هی کٌؼ .ػؿ صبلیکَ کٌتـل هـف ثب اكـبًنتبى ثب ّرْػ اهْام ػؿ ػّ مْی هـف ّ ؿّاثٔ عبًْاػگی ،ثنیبؿ پیچیؼٍ
امت ،اهب ایي ػْاهل ًوو اٍلی ػؿ ایزبػ مِْلت ثـای هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا ثبفی ًوی کٌؼ .ػؿ صویوت ًگبُی ثَ تضـکبت
هْهی ػؿ ثؼْی اف هٌبٓن کلیؼی ثب هـف اكـبًنتبى تَْیـ هتلبّتی ؿا تـمین هی کٌؼ .هنیـُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثب تْرَ
ثَ تـکیت ّ اؿتجبٓبت فثبًیً ،قػیکی رــاكیبیی ّ كـٍت ُبی ثؼمت آهؼٍ تؼییي هی ىْػ.
ثب ّرْػ ثِجْػ ػؿ ًضٍْ ای کٌتـل گوـک ّ اكقایو ًیـُّبی هـفی ،ثیيتـ هْاػ هغؼؿ کَ اف هنیـ ىوبل هبچبم هی ىْػ،
ثؼّى ّهلَ ثَ هنیـ عْػ ثَ موت تبریکنتبى اػاهَ هی ػُؼُ .ن گـٍّ ُبی ثقؿگ ّ مبفهبى یبكتَ ّ ُن گـٍّ ُبی کْچک
ػؿ اهـ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػمت ػاؿًؼ .كنبػ گنتـػٍ ّ گـٍّ ُبی تجِکبؿ ػؿ تبریکنتبى هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا ًنجت ثَ اُویت
آى ثنیبؿ کن تجبؿف هی ػٌُؼ .ثَ ْٓؿ کلی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ تبریکنتبى ّ آمیبی هیبًَ ُویيَ ثؼّى هيکل ًینت .تللبت
ربًی ػؿ ثیي ًیـُّبی اهٌیتی تبریکنتبى ّ هبچبهجـاى ثَ ْٓؿ هيغٌ ّ ُویٌطْؿ ًیـُّبی اهٌیتی تـکوي ّ افثک گْاُی
ثـ ًباهٌی هـتجٔ ثب هبچبم ثـّى هـفی هی ثبىؼ .ثَ رق هـف آمیبی هیبًَ ،هوبثلَ هنلضبًَ ثیي هبچبهجـاى ّ ًیـُّبی اهٌیتی
ّ پْلیل هضؼّػ ثَ هـف تبریکنتبى ّ افثکنتبى هی ثبىؼ.
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هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

ًمؾَ  :5کؾف ّ ضبظ ُشّئیي دس آعیای هیاًَ 2212 ،الی 2211

هٌجغ  UNESCAP ، UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف
مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ثبّرْػ ُن هـف ثْػى ثب اكـبًنتبى  ،افثکنتبى ثیيتـیي ُـّئیي عْػ ؿا اف ٓـین تبریکنتبى ثؼمت هی آّؿػ هجل اف ایٌکَ
هْاػ هغؼؿ ثَ موت هقاهنتبى هبچبم ىْػ .ثیيتـ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف ٓـین ربػٍ ُب ٍْؿت هی گیـػ اگـچَ اكقایو
ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هنیـ عطْٓ ؿاٍ آُي هٌطوَ ػاللت ثـ تٌْع ػؿ ؿّه ُبی هبچبم هی کٌؼ .اگـچَ اصتوبل آى هی ؿّػ
کَ هیـهیقمتبى هنیـ هْؿػ تْرَ ثـای هبچبم هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ثبىؼ ّ ىـایٔ ًباهي ّ مِْلت ػجْؿ اف هـف رٌْة ثب
تبریکنتبى کَ ثیيتـآى کٌتـل ًوی ىْػ ایي ّّؼیت ؿا ثْرْػ آّؿػٍ امت .كنبػ گنتـػٍ ػؿ هنیـ تبریکنتبى  -هیـهیقمتبى
ثبػج ایي ىؼٍ امت کَ فًزیـٍ ػـَّ اف ًوطَ ًظـ تؼؼاػ اكـاػ کن ثبىؼ.
ػؿ مبل  ،2010صؼّػ  70-75تي ُـّئیي ّاؿػ هقاهنتبى گـػیؼ کَ ثیيتـ آى اف هیـهیقمتبى هبچبم ىؼٍ ثْػ ّ هوؼاؿ کن آى اف
افثکنتبى .هْاػ هغؼؿ ّجٔ ىؼٍ ػؿ هقاهنتبى ًنجتب اًؼک امت ّ ایي هجیي آًنت کَ ایي هنیـ ثنیبؿ هٌظن هی ثبىؼ .هنیـ
تزبؿت هْاػ هغؼؿ ثب ُونبیَ ُبی آمی بی هیبًَ ؿّ ثَ گنتـه امت ّ ایي ثـ چبلو هْرْػ کَ ػجبؿت اف هضبكظت هـف
 3600کیلْهتـی امت ،هی اكقایؼ.
ػؿ آمیبی هیبًَ تـکوٌنتبى ًوو پیـاهًْی ؿا ثـای هنیـ ىوبلی ثبفی هی کٌؼ .ایي کيْؿ ىبعَ ثـرنتَ ثبلکبى گـػیؼٍ امت
کَ اف روِْؿی امالهی ایـاى ثَ موت تـکیَ ّ اؿّپب گنتـه هی یبثؼّ .جٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ ػؿ ػٍ مبل گؾىتَ
ثَ پبییي تـیي مطش عْػ ؿمیؼٍ امت.
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هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

ؽکل  :3گشایؼ ُای کؾف ّ ضبظ هْاد هخذس دس آعیای هیاًَ ،اص عال  1997الی 2212

هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

هلبػ ثؼمت آهؼٍ اف تزبؿت هْاػ هغؼؿ تبحیـات هٌلی ؿّی صکْهت ػاؿی ّ هـػم هی گؾاؿػ .اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ
رـم مبفهبى هلل ( )UNODCثـآّؿػ هی کٌؼ کَ ػؿ مبل  ،2010هبچبهجـاى هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ صؼّػ  1.4هیلیبؿػ
ػالـ مْػ عبلٌ اف ٓـین كـّه هْاػ هغؼؿ تـاًقیت ىؼٍ ثؼمت آّؿػٍ اًؼ .ایي هجلؾ ثب اهتَبػ کيْؿُبی آمیبی هیبًَ هبًٌؼ
هیـهیقمتبى ّ تبریکنتبى هبثل هوبینَ امت ّ هی تْاًؼ اهتَبػ آمیت پؾیـ آًِب ؿا ثی حجبت مبفػ .كوـ ػؿ ایي کيْؿُب ثیي
هـػم ّ اف رولَ کبؿهٌؼاى ػّلتی کن ػؿآهؼ ثبػج گـػیؼٍ کَ ایي هيـ ربهؼَ ثب ػؿآهؼ ثغْؿ ّ ًویـی فًؼگی کٌٌؼ .ػؿ مطش
ثقؿگتـ ،کيوکو ُبی اهتَبػی ػؿ هٌطوَ  ,اعتَبً هٌبثغ ثـای کٌتـل هْاػ ؿا هضؼّػ کـػٍ امت .هبثل ؽکـ امت کَ
كوـ ُن یکی اف ػْاهل هِن ایزبػ مِْلت ػؿ تزبؿت ؿیـهبًًْی هْاػ هغؼؿ ثَ صنبة هی آیؼ .تْمؼَ اهتَبػی کَ هقاهنتبى
تزـثَ کـػٍ امت ػؿ تٌبمت ثب کبؿآیی آى ػؿ ّجٔ هْاػ هغؼؿ هؼکْك امت .هیقاى ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هقاهنتبى
ػؿپبییٌتـیي مطش ػؿ آمیبی هیبًَ هـاؿ ػاؿػ.
ؽکل  :4تْلیذ ًاخالص داخلی دس آعیای هیاًَ ّ افغاًغتاى ()2212

هٌجغ ثـآّؿػٍ ُبی ثبًک رِبًی 2010
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هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

ُوکبؿی ُبی هْحـ هٌطوَ ای یکی اف ثِتـیي ؿاٍ ُب ثـای ػّلت ُبمت تب تِؼیؼات اًتوبلی ؿا ثَ ْٓؿ هنتوین ثَ آگبُی ُن
ػیگـ ثـمبًٌؼ .ػؿ ػیي صبل ،ػؿ صبلیکَ آمیبی هیبًَ ّ اكـبًنتبى اف لضبظ اهتَبػی ػؿ صبل هتضؼ ىؼى ُنتٌؼُ ،وکبؿی ُب
رِت هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ مـػت کوی ػاؿػ .ایي ثغبٓـ اػتوبػ ّ ًقاع ثـ مـ تؼییي مـصؼات ّ کٌتـّل هٌبثغ ٓجیؼی هی
ثبىؼ .اگـچَ ػؿ ًِبیت ػّلت ُبی هٌطوَ ؿاٍ ُبیی ثـای ُوکبؿی ػؿ ّهتی کَ هٌبكغ امتـاتیژیک آًِب ثَ عطـ ثیلتؼ ،ػاؿًؼ.
ػؿ اٍل کيْؿُبی هٌطوَ ثب ایزبػ هـکق ُوبٌُگی ّ هؼلْهبت هٌطوَ ای آمیبی هیبًَ ( )CARICCثـای هجبؿفٍ ثب هْاػ
هغؼؿ ثب ُن هْاكوت کـػٍ اًؼ .4ػؿ صبلیکَ ایي یک هؼم ثٌیبػی امت ،ثؼْی اف کيْؿُب اف هیکبًیقم هْرْػ ثـای ُوبٌُگی
اف ٓـین هـکق ُوبٌُگی ّ هؼلْهبت هٌطوَ ای آمیبی هیبًَ ( )CARICCامتلبػٍ ًوی کٌٌؼ ،ثؼْی اف کيْؿُبی ػیگـ ثَ
تْمؼَ پْلیل هـفی عْػ پـػاعتَ اًؼ کَ ثیيتـ ثَ ٍْؿت اًلـاػی ایي کبؿ ؿا اًزبم هی ػٌُؼ .ػؼم اػتوبػ امبمی ایزبػ
اؿتجبٓ هْی ؿا ثـای ُوکبؿی ُبی هْحـ ػچبؿ هيکل هی کٌؼ .عْىجغتبًَ ػؿ مبلِبی اعیـ تبریکنتبى ،هیـهیقمتبى ّ
اكـبًنتبى ُوکبؿی ُبی ىبى ؿا ػوین تـ مبعتَ ّ اهؼاهبت هيتـکی ًیق اًزبم ػاػٍ اًؼ .ایي ػول پنٌؼیؼٍ ثبیؼ تْمٔ
کيْؿُبی ػیگـ ًیق ػًجبل ىْػ.
ػؿ صبل صبّـ ،گـٍّ ُبی تجِکبؿ مبفهبى یبكتَ ّ كبمؼ کَ هبًغ تْمؼَ ُوکبؿی ُب هی ىًْؼ ،هنتلیؼ ىًْؼگبى اٍلی ایي
ػؼم ُوکبؿی هی ثبىٌؼ .اگـچَ ًيبًَ ُبی اهیؼثغيی اف آهبػگی ّ ػؿ ثؼْی هْاؿػ هجبؿفٍ ثب كنبػ ػؿ اكـبًنتبى ّ
کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ثْرْػ آهؼٍ امت .ثبیؼ گلت کَ ٓجغ كـاگیـ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ًیبفهٌؼ تاله ُبی ثیيتـ ثـای ؿیيَ
کي کـػى كنبػ ػؿ توبم مطْس هی ثبىؼ .ػؿ مبل  ،2010هـکق ػؼلی ّ هْبئی هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ( 35 ) CJTFکبؿهٌؼ
ػّلتی ؿا ثَ اتِبم هبچبم هْاػ هغؼؿ هضکْم کـػ .5چٌیي هضکْهیت ُبیی اهیؼثغو امت ّ ایي پیبم ؿا هی ػُؼ کَ كـٌُگ
ثغيو اكـاػ ،ػیگـ ًوو تَوین گیـًؼٍ ًؼاؿػ ،ػّلت ثبیؼ اكـاػی ػؿ مطش ثبالتـ ؿا ًیق هْؿػ ُؼف هـاؿ ػُؼ.

 4مرکز هماهنگی و معلومات منطقه ای آسیای میانه ( )CARICCدر سال  2005به هدؾ ارتقاء همکاری ها در زمینه قاچاق ؼیرقانونی مواد مخدر و انواع دیگر جرایم سازمان یافته
تشکیل گردید .قرار است که این مرکز به عنوان یک نقطه کانونی منطقه ای برای ارتباطات و انتقال اطالعات فعالیت نموده و جرایم درون مرزی را بررسی نماید 7 .عضو این
سازمان عبارتند از جمهوری آذربایجان ،جمهوری قزاقستان ،جمهوری قرؼزستان ،فدراسیون روسیه ،جمهوری تاجکستان ،ترکمنستان و جمهوری ازبکستان.
http://www.cjtf.gov.af/English/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62 5

11

هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

.I

ػـَّ ّ توبّبی هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى

هنیـ ىوبل ػؿ ػَُ  1990ایزبػ ىؼ ّ ثبفاؿ رؼیؼی ؿا ثـای ػـَّ کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ثبف کـػ .اّلیي کيق ّ
ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ اّامٔ ػَُ  1990ػؿ آمیبی هیبًَ اًزبم ىؼ کَ صبکی اف ُیبُْی امتلبػٍ هْاػ هغؼؿ ػؿ مـامـ
کيْؿُبی هنتول هيتـک الوٌبكغ ( )CISثْػ .ػؿ صبل صبّـ ،كؼؿامیْى ؿّمیَ یکی اف ثقؿگتـیي ثبفاؿُب ثـای هْاػ
هغؼؿ اكـبًنتبى هی ثبىؼ کَ ػؿ مبلِبی اعیـ یک پٌزن اف توبم ُـّئیي تْلیؼ ىؼٍ ػؿ اكـبًنتبى ؿا هَـف کـػٍ امت.6
ػؿ ایي هنوت اف گقاؿه ثَ ایي ًکتَ پـػاعتَ هی ىْػ کَ ػـَّ هْاػ هغؼؿ ثَ ىوبل اكـبًنتبى افکؼام هٌطوَ هٌيبء هی
گیـػ .ایي ًکتَ ثـؿمی هی ىْػ کَ آیب ایي هْاػ هغؼؿ هْؿػ ًیبف ػؿ ىوبل اكـبًنتبى تْلیؼ هی ىْػ ّ یب اف هٌبٓن ػیگـ
اكـبًنتبى کَ هـاکق تْلیؼ تـیبک ّ پـّمل ُـّئیي ُنتٌؼ ،ثَ ایي هٌبٓن آّؿػٍ هی ىْػ .ایي ثغو ثب ثیبى هَـف هْاػ
هغؼؿ ّ هٌبثغ ظـكیت آى ػؿ ایي هٌبٓن ىـّع هی ىْػ ّ ػؿ اػاهَ ؿًّؼ تْلیؼ ّ هبچبم ػؿ تٌبمت ثب ًیبفُبی هنیـ ىوبل
ثـؿمی هی گـػػ.

هصشف هْاد هخذس دس ؽوال افغاًغتاى
ػؿ اكـبًنتبى ىـایٔ هـکت اف كوـ ،رٌگ ّ ػـَّ گنتـػٍ ُـّئیي ّ تـیبک عطـ اػتیبػ گنتـػٍ هْاػ هغؼؿ ؿا فیبػ کـػٍ
امت .7ثـ امبك مـّی امتلبػٍ کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( ،)UNODCػؿ مبل
 2005تؼؼاػ هَـف کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ثبلؾ ثـ ً 202000لـ ثْػٍ امت .ثیو اف یک مْم هَـف کٌٌؼگبى
ثـآّؿػ ىؼٍ ( )70000اف هٌبٓن ىوبل اكـبًنتبى ثْػًؼ ّ ثؼؼ اف آى هـکق اكـبًنتبى ثب  61000هَـف کٌٌؼٍ ػؿ ؿػٍ ػّم
هـاؿ ػاىت.8
یکی اف آعـیي ثـؿمی ُبی اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCػؿ مبل (ً )2009يبى هی ػُؼ
کَ هَـف کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ ػؿ هـکق اكـبًنتبى ػّثـاثـ ىؼٍ اًؼ کَ صؼّػ (ً )115000لـ هی ثبىٌؼ .ػؿ ىوبل اكـبًنتبى
ًیق تؼؼاػ هَـف کٌٌؼگبى ثَ ثیو اف ًَق تؼؼاػ هجلی ( )107000اكقایو یبكتَ امت .ػؿ مبل  ،2009تؼؼاػ کل هَـف
کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ً 353000لـ ثـآّؿػ ىؼٍ امت کَ  59ػؿٍؼ اكقایو ؿا ًيبى هی ػُؼ .اكقایو تؼؼاػ
هَـف کٌٌؼگبى ُـّئیي ًگـاى کٌٌؼٍ هی ثبىؼ .ثیي مبل ُبی  2009 ّ 2005تؼؼاػ هَـف کٌٌؼگبى ُـّئیي  142ػؿٍؼ
اكقایو ػاىتَ امت صبل آًکَ هَـف کٌٌؼگبى تـیبک  52ػؿٍؼ اكقایو یبكتَ اًؼ .ػؿ تٌبمت  2.65ػؿٍؼی ،هیقاى ىیْع
" 6تجارت جهانی مواد مخدر افؽانستان ،ارزیابی یک تهدید" ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ( ،)UNODCجوالی 2011
 7یکی از عوامل تعیین کننده دیگر سیل مهاجران افؽان است که از جمهوری اسالمی ایران بر می گردند .بسیاری از آنها در آنجا به هروئین معتاد شده اند .در بین مصرؾ کنندگان
هروئین و تریاک ،بیش از  40درصد کسانی اند که در ایران معتاد گردیده اند .سروی استفاده کننده گان مواد مخدر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ( ،)UNODCافؽانستان،
.2009
 8مناطق مرکزی شامل ؼزنی ،خوست ،لوگر ،پکتیکا ،پکتیا ،پروان ،پنجشیر ،وردک و کابل می باشد .قسمت بزرگی از مصرؾ کنندگان مواد مخدر در این مناطق را می توان از آن
جهت دانست که مرکز افؽانستان بویژه کابل نقطه پیوست قاچاق مواد مخدر در افؽانستان می باشد که خطر سرازیر شدن مواد را به عموم مردم افزایش می دهد.
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هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ػؿ صبل صبّـ ػؿ ثبالتـیي مطش ػؿ ػًیب هی ثبىؼ .9اگـچَ اصتوبل آى هی ؿّػ کَ هنوتی اف ایي
ؿهن هْؿػ هجْل ّاهغ ًيْػ فیـا ثـصنت ّاثنتگی اكـبًنتبى ثَ هْاػ هغؼؿ هوکي امت هْؿػ تْرَ ثبىؼ.10
صؼّػ  20ػؿٍؼ هَـف کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل ّ هـکق اكـبًنتبى اف ٓـین تقؿین هْاػ ؿا هَـف هی کٌٌؼ کَ ایي
هیقاى ثیيتـ اف ػیگـ هٌبٓن اكـبًنتبى هی ثبىؼ .ایي هّْْع هبًٌؼ ػْاهل ػیگـ عطـ افػیبػ هوؼاؿ هَـف هْاػ ؿا اكقایو
هی ػُؼ .11تقؿین هْاػ هغؼؿ هِن تـیي هٌجغ اثتال ثَ ّیـّك  HIVػؿ اكـبًنتبى هی ثبىؼ ّ ثبالتـیي مطش ایي اًتوبل ػؿ
ىوبل اكـبًنتبى (هقاؿ ىـیق) ّرْػ ػاؿػّ .12ـؿُبی ًبىی اف هْاػ هغؼؿ هضؼّػ ثَ هَـف کٌٌؼگبى ًینت ثلکَ توبم
اػْبی عبًْاػٍ ؿا ًیق هتْـؿ هی کٌؼ .هطبلؼَ ای کَ ػؿ مبل  2011تْمٔ ثغو هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ایبالت هتضؼٍ
آهـیکب (ٍْ )INLؿت گـكت ،احـات هْاػ هغؼؿ ؿا ػؿ ًوًَْ هُْبی ثیو اف مَ چِبؿم فًبى ّ کْػکبًی یبكتٌؼ کَ ػؿ عبًَ
ُبیی فًؼگی هی کـػًؼ کَ هْاػ هغؼؿ ثَ هَـف هی ؿمیؼ.13
جذّل  :1تؼذاد کل هصشف کٌٌذگاى هْاد هخذس دس افغاًغتاى دس عال 2229 ّ 2225
ُیـّیي

تـیبک

هٌطوَ
مبل

2005

2009

2005

2009

هـکق اكـبًنتبى

38733

77000

22476

39000

ىـم اكـبًنتبى

9101

25000

1124

15000

ىوبل اكـبًنتبى

58188

76000

11283

31000

رٌْة اكـبًنتبى

20196

23000

7526

16000

ؿـة اكـبًنتبى

26652

32000

7128

19000

هزوْع

152870

233000

49537

120000

هٌجغUNODC :

هیضاى هصشف
ثب ّرْػ ایٌکَ یک هـکق هٌظن ثـای روغ آّؿی آالػبت ػؿ اكـبًنتبى ّرْػ ًؼاؿػ تب هیقاى هَـف هْاػ هغؼؿ ُـ
هَـف کٌٌؼٍ ؿا ػؿ مبل ًيبى ػُؼ ،اهب هطبلؼبت هٌطوَ ای تْمٔ کبؿهٌؼاى پـّژٍ ثـؿمی تِؼیؼ تزبؿت هْاػ هغؼؿ
اكـبًنتبى هـثْٓ ثَ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل (ُ ّ )UNODCویٌطْؿ ثـؿمی کيت عيغبه ػؿ
اكـبًنتبى هؼلْهبتی ؿا ثؼمت هی ػُؼ کَ هی تْاى اف آى كـهْلی رِت یک ثـآّؿػ ایزبػ کـػ .ایي ؿّه ُبی ؿیـهنتوین ّ
اؿهبهی کَ ا فایي ٓـین اؿایَ هی گـػػ ،ػاؿای هضؼّػیت ُبیی هی ثبىٌؼ ّ ًوی تْاى هٌضیج ًظـ هطؼی هجْل ًوْػ.
ثـ امبك ایي ثـؿمی ُبی ؿیـؿموی ،هوؼاؿ هتْمٔ هَـف ُـ هَـف کٌٌؼٍ تـیبک ػؿ اكـبًنتبى ثَ یک کیلْگـام ػؿ
مبل هی ؿمؼ .هوؼاؿ هَـف ُـّئیي ًیق صؼّػ  45گـام ػؿ مبل ثـآّؿػ گـػیؼٍ امت .ایي هوؼاؿ ُـّئیي ُلتبػ ػؿٍؼ
عبلٌ هی ثبىؼ .14ثـ ایي امبكُ ،ـّئیي هَـف ػاعلی ػؿ اكـبًنتبى ثیي  5-10ػؿٍؼ عبلٌ هی ثبىؼ ّ ثـ ایي امبك

 9گزارش جهانی مواد مخدر ،2011 ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ()UNODC
 10سروی استفاده از مواد مخدر در افؽانستان ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ( ،2009 ،)UNODCصفحه 4
 11سروی استفاده از مواد مخدر در افؽانستان ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (2009 ،)UNODC
 12بر اساس گزارش ( )IBBSکه از سه شهر (کابل ،هرات و مزار شریؾ) در سال  2009تهیه گردید ،شیوع  HIVدر بین مصرؾ کنندگان مواد مخدر تزریقی بین  1-18در صد
بود .اگرچه تفاوت هایی در بین این شهر ها وجود دارد و عبارت اند از یک درصد در مزار شریؾ ،سه درصد در کابل و  18درصد در هرات .ببینید ایدز  HIVدر افؽانستان ،بانک
جهانی ،فبروری .2011
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1297184305854/HIVAIDSbriefAFFeb2011.pdf
" 13استفاده تریاک :مطالعه افراد در معرض خطر مواد مخدر دسته دوم و سوم در بین زنان و کودکان افؽانستان" ،گزارش کوتاه داراالنشای (دبیر خانه) وزارت خارجه ایاالت متحده
برای اداره بین المللی امور امنیتی و مواد مخدر (2011 ،)INL
 14این رقم تخمینی است.
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هَـف مبالًَ آى ثبیؼ ثیي  315تب  630گـام گـػػ .ایي ثـآّؿػُب ػؿ کٌبؿ ًوًَْ ُبی هَـف هْاػ هغؼؿ ػؿ کيْؿُبی
ػیگـ هٌطوَ هـاؿ ػاؿػ.15
ػؿ مبل  ،2009اف ثیي  353000هَـف کٌٌؼٍ هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ،صؼّػ ً 233000لـ تـیبک ّ ً 120000لـ
ُـّئیي هَـف هی کـػًؼ .16ثب ثـؿمی ایي ثـآّؿػُب ػؿ مبل  2009هَـف کٌٌؼگبى هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى صؼّػ 233
تي تـیبک ّ  5.5تي ُـّئیي هَـف ًوْػٍ اًؼ .اگـ هوؼاؿ ُـّئیي ؿا ثَ هوؼاؿ هؼبػل تـیبک آى هضبمجَ کٌین ،هوؼاؿ
هزوْػی هَـف ػؿ مبل  2009صؼّػ  271تي تـیبک هی ثبىؼ.17
ثـؿمی ثیيتـ ایي ثـآّؿػُب ػؿ هْؿػ هَـف هْاػ هغؼؿ ػؿ مطش هٌطوَ کَ تْمٔ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم
مبفهبى هلل ( )UNODCاًزبم گـكتًَ ،وبیبًگـ هَـف  76تي تـیبک یؼٌی صؼّػ  33ػؿٍؼ تـیبک عبم امت کَ ػؿ
ىوبل اكـبًنتبى ثَ هَـف ؿمیؼٍ امت .18ػؿ هْؿػ ُـّئیي ُن ىوبل اكـبًنتبى  26ػؿٍؼ ( 1.4تي) هَـف ؿا ػؿ مطش
کيْؿ ػاؿا ثْػ .ایي ثـآّؿػُب ؿا ػؿ هْؿػ مبل ً 2010یق هی تْاى ػؿمت ػاًنت فیـا ثؼؼ اف مبل  2009مـّی امتلبػٍ
افهْاػ هغؼؿػؿ اكـبًنتبى ٍْؿت ًگـكتَ امت .توـیجب  7.5ػؿٍؼ اف  3600تي تـیبک تْلیؼ ىؼٍ ػؿ مبل  2010ػؿ
اكـبًنتبى ثـای هَـف ػاعلی ثَ کبؿ ؿكتَ امت ،ثویَ ایي هوؼاؿ ثَ ًوبٓ ػیگـ ػًیب ٍبػؿ گـػیؼٍ امت.
ثـای ثـآّؿػٍ مبعتي ًیبف ؿّ ثَ ؿىؼ هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ،تْلیؼ هضلی ایي هٌطوَ ثَ ػٌْاى اّلیي گقیٌَ هضنْة
هیگـػػ .اگـچَ تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثؼؼ اف مبل  2007ثَ ىؼت اكت کـػٍ امت ّلی هَـف هْاػ هغؼؿ ثیي
مبلِبی  2009 ّ 2005اكقایو یبكتَ امت.
جذّل  :2همذاس هجوْػی تْلیذ ّ هصشف تشیاک دس هٌاطك افغاًغتاى2212 ،
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هٌجغUNODC :

ُوبًطْؿیکَ ػؿ رؼّل ثبال اىبؿٍ ىؼٍ ،هیقاى هَـف هْاػ هغؼؿ ػؿ هٌبٓوی چْى ىوبل ّ هـکق اكـبًنتبى ثَ ىؼت کوتـ
اف هوؼاؿ تْلیؼ ػؿ ایي هٌبٓن هی ثبىؼ .توـیجب  65ػؿٍؼ هَـف هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ػؿ هٌبٓوی کَ ػؿ ّاهغ ُیچ تْلیؼ
ًوی گـػػٍْ ،ؿت هی گیـػ ،هٌبٓوی چْى ىوبل ّ هـکق اكـبًنتبى کَ ایي هّْْع ػـَّ هْاػ ؿا ثب هيکل هْارَ هی
مبفػ .رٌْة کيْؿ کوتـیي هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ ؿا هَـف هی کٌؼ ػؿ صبلیکَ ثیيتـیي هیقاى تْلیؼ هـثْٓ ثَ آى هٌطوَ هی
ثبىؼ.

 15برای ارایه یک مقایسه استاندارد بین ارقام عرضه و تقاضا ،تمام محسبات این گزارش بر اساس خالص بودن  70درصد هروئین می باشد.
 16سروی استفاده از مواد مخدر در افؽانستان ،اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (2009 ،)UNODC
 17یک کیلو هروئین را با توجه به خالص بودن و روند پردازش آن می توان معادل  5-10کیلوگرام تریاک درنظر گرفت .برای مصرؾ محلی ،یک نسبت  7:1بکار برده می شود
زیرا هروئین قهوه ای معمول ترین نوع برای مصرؾ داخلی است.
 18مصرؾ  77تن در مرکز افؽانستان برآورد می شود.
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ؽکل  :5عِن هٌاطك افغاًغتاى دس تْلیذ تشیاک2212 ،

هٌجغUNODC :

ػکظ  :6عِن باصاس هصشف کٌٌذٍ هْاد هخذس2212 ،
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هٌجغUNODC :

هٌبغ ػشضَ هْاد هخذس کجاعت؟
ثـػالٍّ ثبفاؿُبی هَـكی هضلی ،ىوبل اكـبًنتبى ػؿیچَ ای امت کَ اف ٓـین آى هْاػ هغؼؿ ّاؿػ آمیبی هیبًَ هی گـػػ.
ثـ امبك ثـآّؿػُب ثطْؿ کلی  90تي ُـّئیي ّ  35-40تي تـیبک مبالًَ اف ىوبل اكـبًنتبى ثَ ثبفاؿُبی آمیبی هیبًَ هبچبم
ىؼٍ ّ ثؼؼ اف آى ّاؿػ ثبفاؿ ثقؿگتـی ػؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ هی گـػػ.

تْلیؼ ُـّئیي
ىوبل اكـبًنتبى کَ هٌطوَ ای ػبؿی اف کْکٌبؿ هی ثبىؼ ،هٌطوَ هِوی ػؿ تْلیؼ ُـّئیي هضنْة هیگـػػُ .ـّئیٌی کَ ػؿ
ایي هٌطوَ تْلیؼ هیيْػ ثیيتـ ُیؼؿّکلْؿیؼ ُـّئیي ( )HCLیب ُـّئیي ملیؼ امت کَ ثـ امبك گقاؿه ُب ،ػؿ آمیبی هیبًَ
كؼؿامیْى ؿّمیَ هَـف هی ىْػ .19ثؼؼ اف ایٌکَ ُـّئیي پـّمل هی ىْػ ،ػؿ ثنتَ ُبی یک کیلْیی کبؿؾی یب عـیطَ
ُبی پبؿچَ ای ربی ػاػٍ ىؼٍ ّ هؼوْال آؿم ّ ًيبى هغٍَْی فػٍ هی ىْػ.

 19یک نسبت  10:1برای تبدیل تریاک به هروئین هایدرو کلوراید ()HCLاستفاده می شود.
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خشیطَ ُشّئیي افغاًی با ًؾاى تجاستی ()2211

هٌجغCNPA :

ثیيتـیي هوؼاؿُ20ـّئیي ػؿ ىوبل ػؿ ثؼعيبى تْلیؼ هیيْػ ّ هوؼاؿ کوتـی ػؿ الثـاتْاؿُبی کْچکتـ ػؿ ّالیبت تغبؿ،21
کٌؼّف ،ثـالى ،كبؿیبة ّ اصتوبال ثلظ .22الثـاتْاؿُبی ّالیت ثؼعيبى هؼوْالً ػایوی ًینتٌؼ ّ ثؼْی اف آًِب ػؿ هٌبٓن هـفی
کَ تٌِب چٌؼ کیلْهتـ اف هـف تبریکنتبى كبٍلَ ػاؿػ ،كؼبلیت هی کٌٌؼ .ثـ امبك گقاؿه ُبی پْلیل هضلی ّ تضوین هٌطوَ
ای اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( ،)UNODCتؼؼاػ الثـاتْاؿ ُبی ُـّئیي كؼبل ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػؿ
مبل  2010صؼّػ  40-50الثـاتْاؿ ثْػٍ امت .23توـیجب توبم تْلیؼ ایي الثـاتْاؿ ُب ثَ ُؼف ٍبػؿات ثْػٍ امت .ثـ امبك
ثـؿمی ُبی ؿیـؿموی اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( ،)UNODCهیقاى تْلیؼ ُـّئیي ػؿ ُـ الثـاتْاؿ
ثَ ْٓؿ اّمٔ ػؿ مبل  ،2010صؼّػ یک تي ػؿ مبل ثْػٍ امت .24ثـ امبك ایي ثـآّؿػُب 45 ،الثـاتْاؿ مبالًَ  45تي
ُـّئیي ؿا ػؿ مبل  2010تْلیؼ ًوْػٍ اًؼ  ،کَ ًیوی اف توبّبی هنیـ ىوبل کَ  90تي ثـآّؿػ ىؼٍ امت ؿا تبهیي هی کٌؼ.

 20هیات اعزامی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ( )UNODCدر مزار شریؾ ،مصاحبه با پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،هماهنگ کننده بررسی اداره مبارزه با مواد
مخدر سازمان ملل ( ،)UNODCمسولین پولیس مرزی افؽانستان و CNAT
" 21تخریب البراتوار مواد مخدر در تخار" 23 ،جنوری سال http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security.html ،2012
 22این نوع البراتوارها معموال بین  3-4کارمند استخدام می کنند و همه امکانات را دارا می باشند .پروسس مواد در البراتوارهای کوچک و موقت می باشد که معموال توسط یک
کیمیادان و چند دستیار (که خودشان معموال معتاد هستند) و چند نگهبان به پیش برده می شود.
" 23تجارت جهانی مواد مخدر افؽانستان :ارزیابی یک تهدید" ،جوالی 2011
" 24تجارت جهانی مواد مخدر افؽانستان :ارزیابی یک تهدید" ،جوالی 2011
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ًويَ  :6الثـاتْاؿُبی گقاؿه ىؼٍ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى2010 ،

هٌبثغ ISAF, UNAMA, CNPA, UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت
ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

تْلیؼ تـیبک
الثـاتْاؿُبی تْلیؼ ُـّئیي ًیبفهٌؼ تـیبک هی ثبىٌؼ .تْلیؼ  45تي ُـّئیي ملیؼ ًیبفهٌؼ توـیجب  400تي تـیبک هی ثبىؼ .ػؿ
مبل  2010کل هوؼاؿ تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػؿ ثؼعيبى هتوـکق ثْػٍ امت کَ صؼّػ  56تي هی ثبىؼ .25ایي هوؼاؿ
ثـای تْلیؼ  6تي ُـّئیي ُن کبكی ًینت .ایي هوؼاؿ تْلیؼ تٌِب  35-40تي تـیبک عبم هْؿػ ًیبف آمیبی هیبًَ ؿا تکبكْ هی کٌؼ
ّ هوؼاؿ کوی ثـای هَـف هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثبهی هیوبًؼ .ثَ گوبى هْی اگـ ثـآّؿػُبی تْلیؼ تـیبک اػاؿٍ
هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCػؿمت ثبىؼ ،آعـیي ػّؿٍ ای کَ ىوبل اكـبًنتبى هبػؿ ثَ تْلیؼ
تـیبک کبكی ثـای تْلیؼ  45تي ُـّئیي ثْػ ،مبل  2007هی ثبىؼ ( .ثَ تَْیـ پبییي هـارؼَ کٌیؼ) .اف آى ثَ ثؼؼ الثـاتْاؿُب
تـیبک هْؿػ ًیبف ىبى ؿا یب اف هٌبٓن ػیگـ تِیَ هی کـػًؼ ّ یب ُن اف ؽعبیـی کَ اف مبلِبی پیو ثْرْػ آهؼٍ ثْػٍ .اهکبى
ػاىتي ُـ ػّی ایي اصتوبل ُن هوکي امت .كـّیَ ػیگـ ایٌکَ – توبم هْاػ هغؼؿی کَ ثَ آمیبی هیبًَ هبچبم هیيْػ اف هنیـ
ىوبل اكـبًنتبى ػجْؿ هی کٌؼ – ایي هّْْع صْْؿ الثـاتْاؿُبی ُـّئیي ّ امتیک اًِبیؼؿایت ؿا تْریَ ًوی کٌؼ.26

 25سروی کشت کوکنار افؽانستان ،اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل2011 ،
 26به اساس معلومات پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،هشت البراتوار هروئین در سال  2010در بدخشان قدؼن و همین تعداد در سال  2011از بین برده شده است .ببینید
"تخریب البراتوار مواد مخدر در تخار" ،باختر نیوز 23 ،جنوری سال www.bakhtarnews.com.af/eng/security.html ،2012
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ىکل  :7کل هوؼاؿ تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى (  2000الی )2011
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هٌجغUNODC :

ُوبًطْؿیکَ ػؿ رؼّل پبییي تّْیش ػاػٍ ىؼٍ ،ػؿ مبل  2010ىوبل اكـبًنتبى صؼّػ  1000تي هؼبػل تـیبک ( ثَ ىکل
ُـّئیي یب تـیبک) ًیبف ػاىت تب رْاثگْی هَـف ػاعلی ّ هبچبم ثَ هنیـ ىوبل ثبىؼ( .ثـای ایي هٌظْؿ 90 ،تي ُـّئیي
ّ  35-40تي تـیبک عبم ًیبف ثْػ).
جذّل  :3ثـآّؿػ توبّبی تـیبک ثـای ىوبل اكـبًنتبى2010 ،
تّْیضبت

هوؼاؿ (ثَ تي)

(الق)

هَـف هزوْػی

85

(ة)'

هزوْع هبچبم ثَ آمیبی هیبًَ

850

(د) = (الق+ة)

هزوْع توبّبی تغویي ىؼٍ (روغ ىؼٍ)

1000

روغ کل ؿًّؼ  /مبػٍ گـػیؼٍ امت.
هٌجغUNODC :

ْٓؿیکَ ػؿ رؼّل پبییي اىبؿٍ ىؼٍ امت ،ىوبل اكـبًنتبى ُویيَ ػبؿی اف کيت عيغبه ًجْػٍ امت .ثیي مبل ُبی 2004
ّ  ، 2006تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثیيتـ اف هَـف ػاعلی ّ توبّبی هبچبم کَ صؼّػ  1000تي هی ثبىؼ ،ثْػٍ
امت .ثیي مبل ُبی  ،2010 ّ 2004صؼّػ  4800تي تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى تْلیؼ گـػیؼٍ کَ ثیيتـ ایي هوؼاؿ پیو اف
مبل  2008ثْػ .ػؿ ْٓل ُوبى مبل ُب ،صؼّػ  7000تي تـیبک ثـای توبّبی ػاعلی ّ هبچبم ثَ آمیبی هیبًَ ّـّؿی ثْػ،
ایي هوؼاؿ ثَ کوجْػ  2000تي تـیبک ثـای ػـَّ هی اًزبهؼ.
ُویٌطْؿ ػؿ مبل  ،2007تْلیؼ تـیبک ػؿ هٌطوَ ثَ ىؼت کبُو یبكت ّ ّالیبت ىوبل اكـبًنتبى ػؿ مبل ُبی 2010-2009
ػبؿی اف عيغبه ثْػًؼ .ػؿ مبل  ،2011تْلیؼ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػّثبؿٍ اف مـ گـكتَ ىؼ اهب ػؿ هوبینَ ثب مبل ُبی
 ، 2006-2005هوؼاؿ کوی تْلیؼ گـػیؼ.
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رؼّل  :4تْلیؼ تـیبک ػؿ اكـبًنتبى (تي)2011-2004 ،
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

هزوْػَ

هٌطوَ

هـکق اكـبًنتبى 1346
ىـم اكـبًنتبى 346
ىوبل اكـبًنتبى 1190

1749
685
180

3703
610
304

5745
959
1084

6917
655
45

6026
825
21

2979
478
56

4924
685
166

33389
5243
3046

365

1460

426

48

19

56

51

4781

4
4081

8
6085

26
8242

11
7676

0
6891

8
3577

9
5835

148
46607

رٌْة
اكـبًنتبى

1256

ؿـة اكـبًنتبى 82
4220
هزوْع
هٌجغUNODC :

رخایش ،هٌابغ بالمٍْ بشای ػشضَ
تْلیؼ ّمیغ تـیبک ػؿ مبل ُبی ً 2006 ّ 2004جبیؼ ػمت کن گـكتَ ىْػ ّ ػؿ تٌبمت ثب ىـایٔ هْرْػ ثبیؼ ؽعبیـ ثقؿگی
اف تـیبک تْمٔ ػُوبًبىٍ ،بصجبى کبؿعبًَ ُبی تْلیؼ ُـّئیي ّ تبرـاى ایزبػ ىؼٍ ثبىؼ .ػؿ صویوت تـیبک ؿا هی تْاى ثـای
مبلِب ّ صتی ػَُ ُب ثؼّى ایٌکَ کیلیت عْػ ؿا اف ػمت ثؼُؼ ًگِؼاؿی کـػ .27ؽعیـٍ مبفی تـیبک تْمٔ ػُوبًبى ّ تبرـاى
ػؿ مـتبمـ اكـبًنتبى گقاؿه ّ تبئیؼ گـػیؼٍ امت .ثَ ْٓؿ هيغٌ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ،تضویوبت اػاؿٍ تضوین ّ اؿفیبثی
اكـبًنتبى (ً )AREUيبى هیؼُؼ کَ ؽعیـٍ مبفی هْاػ هغؼؿ ػؿ ّالیت پـتْلیؼ تـیبک – ثؼعيبى -ػؿ مبلِبی -2006
 2005تْمٔ مبکٌبى آى هٌطوَ ٍْؿت گـكتَ ّ ثَ تؼؿیذ ػؿ مبلِبی ثؼؼ ثَ كـّه ؿمیؼٍ امت .28ایي هّْْع تْمٔ
کبؿهٌؼاى ثغو تضوین اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCهْؿػ تبییؼ هـاؿ گـكتَ امت ّ گقاؿه
ُب صبکی اف آى امت کَ الثـاتْاؿُبی آى هٌطوَ ٌُْف ًیق هبًٌؼ مبل  2008اف ایي ؽعیـٍ ُبی تـیبک امتلبػٍ هی کٌٌؼ .29ثَ
ًظـ هی ؿمؼ کَ ایي ؽعیـٍ ُب ثؼؼ اف مبل ُبی  2006-2007ثـای ثـآّؿػٍ مبعتي کوجْػ کيت عيغبه امتلبػٍ ىؼٍ امت.
تضوین تبفٍ تـی کَ تْمٔ اػاؿٍ تضوین ّ اؿفیبثی اكـبًنتبى (ٍْ )AREUؿت گـكتَ ،یبكتَ ُبی هيبثِی ؿا اف هٌبٓن
کيت ًيؼٍ ػؿ ثؼعيبى ًيبى هیؼُؼ کَ هـػم حـّتووٌؼتـ هٌطوَ تـیبک ؿا ؽعیـٍ ّ ثب اكقایو هیوت ،آى ؿا ثَ تبرـاى ثَ
كـّه ؿمبًؼٍ اًؼ .30تضوین اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCثیي مبل ُبی ً 2010-2011یق
اىبؿٍ ثَ ّرْػ ؽعبیـ هِن اهب ؿّ ثَ کبُو تـیبک ػؿ ثیي تبرـاى ثؼعيبى ػاؿػ .31مِن ؽعیـٍ مبفی تـیبک ػؿ ثیي ػُبهیي
ّ تبرـاى کْچک ّ ثقؿگ هـاؿ ؽیل هیجبىؼ:


صؼّػ  15-10ػؿٍؼ ػُوبًبى ،ػوْهب ػؿ ّلنْالی ُبی آؿگْ ،کیين ،تيکبى ّ ػاؿاین ،ثَ ْٓؿ اّمٔ ثیي  10تب 20
کیلْ گـام تـیبک ؿا ػؿ عبًَ ُبی ىبى ؽعیـٍ هی کٌٌؼ. .



ػّکبًؼاؿُبی كؼبل یب تزبؿ کْچک ػؿ ایي تزبؿت صؼّػ  30تب  50کیلْ گـام تـیبک ؿا ؽعیـٍ هی کٌٌؼ.



تبرـاى ػوؼٍ تـیبک ثیي  300تب  500کیلْ گـام تـیبک ؿا ؽعیـٍ هی کٌٌؼ.

www.unodc.org/pdf/Alternative%20Development/AD_DrugControlInstrument.pdf 27
 28آدام پاین" ،راههای امرار معاش در افؽانستان ،شواهدی از بدخشان")(“Afghanistan Livelihood Trajectories: Evidence from Badakhshan”, AREU, p.12, 2010
 29سروی کشت خشخاش افؽانستان ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افؽانستان ( ،)UNODCصفحه .87
 30آدام پاین ،کشت دوباره خشخاش در بلخ و بدخشانThe 2011 Return of Opium in Balkh and Badakhshan Provinces, AREU, p.15, :
www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1116E%20Opium%20Poppy%20Strikes%20Back%20CS%202011.pdf
 31هیات اعزامی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ( )UNODCبه بدخشان ،آپریل .2010
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ػؿ هٌبٓن ػیگـ ىوبل اكـبًنتبى 32اف رولَ ّالیت ثلظ ًیق ؽعیـٍ ُبی تـیبک ّرْػ ػاؿػ کَ پْلیل هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ
اكـبًنتبى ( )CNPAاف ّرْػ آًبى عجـ هی ػُؼ .33ػلیل ػیگـ تبئیؼ ایي هّْْع ّجٔ هوبػیـ فیبػی تـیبک ػؿ ثلظ امت کَ
ػؿ مبل ُبی اعیـ ُیچ تْلیؼی ًؼاىتَ امت .ػؿ هبٍ رٌْؿی مبل  800 ،2011کیلْگـام تـیبک ػؿ ّلنْالی اهيبى ّالیت ثلظ
ّجٔ گـػیؼ .34مبل هجل اف آى پْلیل ّالیت ثلظ ػّ ُـاف کیلْ تـیبک ؿا ػؿ رـیبى یک ػولیبت ػؿ هبٍ كجـّؿی ثؼمت
آّؿػ .35الفم ثَ یبػآّؿی امت کَ ّجٔ ایي هوؼاؿ هْاػ ػؿ ثلظ ّ یب هٌبٓن ػیگـ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ،عٍَْب كبؿیبة،
ؿّیؼاػی امتخٌبیی ثَ صنبة ًوی آیٌؼ فیـا اف اّایل مبل  2001چٌیي هْیَ ُبی گقاؿه ىؼٍ امت .ایي هْاػ ّجٔ ىؼٍ
هؼوْال ػؿ هضوْلَ ُبی تـاًقیتی اف ىوبل اكـبًنتبى ثَ موت هٌبٓن ػیگـ کيْؿ ثؼمت آهؼٍ امت (ایي هّْْع ػؿ ثغو
ثؼؼی ثب رقییبت ثـؿمی هیگـػػ) ّ ایي ًوبیبًگـ آى امت کَ ىوبل اكـبًنتبى تـیبک فیبػی ثـای تْفیغ ػؿ هٌبٓن تْلیؼ
کٌٌؼٍ ّ یب هَـف کٌٌؼٍ ػیگـ ػاؿا هی ثبىؼ .ثـػالٍّ ،ػُوبًبى ّالیت ثلظ ػؿ مبل  2011هیوت تـیبک عيک ّ تبفٍ ؿا ثَ
اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCگقاؿه ػاػٍ اًؼ ،ایي هّْْع ّ ّجٔ هوبػیـ فیبػی هْاػ
هغؼؿ ،اػالى ًوْػى ایي ّالیت ثَ ػٌْاى ّالیت ػبؿی اف کيت عيغبه ػؿ مبل  2011تؼزت آّؿ امت.
كـّآ کَ ؽعبیـ تـیبک ّرْػ ػاؿًؼ ّ اف آًِب امتلبػٍ گـػیؼٍ امت ،اصتوبل آى هی ؿّػ کَ ایي ؽعبیـ ػؿ فهبى ًْىتي ایي
گقاؿه ػؿ صبل کبُو ثبىٌؼ .هّْْع هبثل تْرَ ػؿ ایي هْیَ ایٌنت کَ کيت کْکٌبؿ ػؿ مبل  2011ػؿ ػّ ّالیت تغبؿ ّ
کٌؼف ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ایي ػّ ّالیت ؿا اف لینت ّالیبت ػبؿی اف تـیبک ػؿ آى مبل عبؿد مبعت ّ ایي ػّ ّالیت ثَ
روغ ّالیبت کيت کٌٌؼٍ عيغبه پیْمتٌؼ .اصتوبل آى هی ؿّػ کَ رِت ثـآّؿػٍ مبعتي ًیبف ؿّف اكقّى ػاعلی ،کيت
عيغبه ػؿ مبل  2012اكقایو یبثؼ (ثَ ثغو هجلی ًگبٍ کٌیؼ) .اصتوبل ػاػٍ هیيْػ کَ کيت عيغبه ػؿ ثؼْی هٌبٓن ىوبل
اكـبًنتبى ًیق کيق ًيؼٍ ثبىؼ .اگـ چٌیي ثبىؼ ،ؽعبیـ کْچکتـ تـیبک رِت تبهیي توبّب ّـّؿت هیجبىؼ کَ الجتَ ایي
هنبلَ ػؿ عْؿ تْرَ امت .ثَ ُـ ٍْؿت ،ؽعیـٍ ُبی تـیبک یکی اف هٌبثغ ثبلوٍْ ػـَّ تـیبک ثَ کبؿعبًَ ُبی تْلیؼ
ُیـّئیي ػؿ ىوبل اكـبًنتبى هی ثبىؼ ّ هٌجغ ػیگـ تبهیي تـیبک هْؿػ ًیبف ایي کبؿعبًَ رِت تْلیؼ ُیـّئیي هْؿػ ًیبف،
هبچبم تـیبک اف هٌبٓن ػیگـ تْلیؼ کٌٌؼٍ کيْؿ ثَ ایي فّى هی ثبىؼ.

لاچاق
ػؿ آؿبف ثبیؼ گلت کَ ثبفاؿ ػاعلی هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ثـ امبك توبّب امت ّ امبمب هْاػ هغؼؿ هی تْاًؼ ثَ توبم
رِت ُب هبچبم ىْػ ّ ایي ىٌبعت ػهین هنیـُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا ػىْاؿ هی کٌؼ .هّْْع هبثل تْرَ ػیگـ ػؿ تضلیل
هبچبم ػاعلی ،هبثل اػتوبػ ثْػى آالػبت ّجٔ هْاػ هی ثبىؼ .ثَ ْٓؿ ػوْمّ ،جٔ هْاػ هغؼؿ تْمٔ ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى
ػؿ اكـبًنتبى ،هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ ػؿ گـػه ؿا ثَ ْٓؿ ػهین ثبفتبة ًوی ػُؼّ .36ؼیق ثْػى روغ آّؿی آالػبت ػؿ ُوَ
هٌبٓن ثغًَْ اكـبًنتبى یک صویوت امت ّ ّجٔ هْاػ ُن ًبهٌظن ّ ؿیـهبثل پیو ثیٌی هی ثبىؼ .ثـػالٍّ ،تضویوبت رِت
ثؼمت آّؿػى هؼلْهبت ثیيتـ ػؿ هْؿػ یک هْیَ ثؼؼ اف آى کَ هْاػ هغؼؿ ّجٔ هی گـػػ ،ثَ ًؼؿت اتلبم هی اكتؼ ّ ایي
هّْْع ىٌبمبیی هٌيبء ّ هوَؼ هضوْلَ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا هيکل هی مبفػ.

آیب تـیبک اف هٌبٓن ػیگـ ثَ ىوبل اكـبًنتبى هبچبم هی ىْػ؟
ػؿ مبل ُبی 2010-2011ثـػالٍّ ؽعبیـ ثبلوٍْ هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ،هٌجغ ػیگـی کَ ظـكیت کبكی ثـای ثـ
آّؿػٍ مبعتي عالء توبّبی هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ؿا ػاؿا هی ثبىؼ ،رٌْة کيْؿ امت.

 32کاترینا الرسون ،بررسی والیتی بلخ ،جوزجان ،سمنگان و سرپل ،نوامبر .2008
 33مصاحبه ،پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،مزار شریؾ ،افؽانستان ،دسمبر .2009
 34پایگاه معلوملتی پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،بر اساس گزارش های خبری ،کل مقدار مواد ضبط شده در والیت بلخ را  197کیلوگرام هروئین 1403 ،کیلوگرام تریاک و
 596کیلوگرام چرس (چرس) تشکیل می داد .همچنان ببینید www.pajhwok.com/en/2011/01/16/119-rebels-killed-balkh-operation
" 35گزارش پولیس افؽان از ضبط دو تن مواد مخدر" ،پژواک 3 ،فبروری .2010
 36به عنوان مثال ،محموله های چند تنی تریاک در والیاتی همچون ارزگان و دایکندی توسط نیروهای بین المللی ایتالؾ (آیساؾ) از زیر زمین بیرون کشیده شد .اما این مقدار در
پایگاه معلوماتی پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان دیده نشده است .برعالوه ،کمک های عملیاتی خارجی ها در افؽانستان تاثیر مثبتی روی ضبط مواد مخدر داشته است اما این
عملیات در شمال افؽانستان متمرکز نگردیده است.
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ؽکل  :8تْلیذ تشیاک دس حْصٍ ُای هختلف افغاًغتاى 2212 ،الی 2211

هٌجغUNODC :

ثیيتـ اف  80ػؿٍؼ تـیبک ػؿ رٌْة اكـبًنتبى ،ثْیژٍ ّالیت ُلوٌؼ ،تْلیؼ هیگـػػ .فّى رٌْة ػؿ یک ػَُ اعیـ هِوتـیي
هٌطوَ تْلیؼ کٌٌؼٍ تـیبک ػؿ کيْؿ ثْػٍ امت .اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCتغویي هی فًؼ
کَ ایي هٌطوَ ؽعبیـ فیبػ هْاػ هغؼؿ اف رولَ هْؿكیيُ ،ـّئیي ّ تـیبک ؿا اف فهبى تْلیؼ هبفاػ ػؿ مبل  2006ػاؿا هی
ثبىؼّ .جٔ ُ 16قاؿ کیلْ اًجبؿ تـیبک ػؿ ّالیت اؿفگبى ّ چٌؼیي ُقاؿ ػیگـ ػؿ ُلوٌؼ ّ هٌؼُبؿ ایي ًظـیَ ؿا تبئیؼ هی
کٌؼ .ظبُـآ رٌْة کيْؿ هِوتـیي ّ ثِتـیي هٌجغ ثـای پـ کـػى عالء تـیبک ىوبل اكـبًنتبى هضنْة هیگـػػّ .لی
تضویوبت ّ آالػبت اعیـ ػؿ رٌْة اكـبًنتبى (ُلوٌؼ ّ هٌؼُبؿ) رـیبى ػوؼٍ اًتوبل هْاػ ؿا ثَ موت ىوبل تبییؼ ًوی کٌؼ.
ُویٌطْؿ ،هَبصجَ ُبی اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCثب پْلیل ّاكـاػ کلیؼی ػؿ ىوبل
کيْؿ (ثلظ ،کٌؼّف ،تغبؿ ّ ثؼعيبى) ػالیل هضکوی اف اًتوبل تـیبک اف رٌْة ثَ ىوبل ثؼمت ًؼاػٍ امت.
ُوچٌبى ىْاُؼ ثؼمت آهؼٍ اف ّجٔ هوبػیـ فیبػ تـیبک رٌْةً ،يبى ًوی ػُؼ کَ تـیبک ایي هٌطوَ ثـای پـ ًوْػٍ عالء
ىوبل ثَ ایي فّى هبچبم گـػػ .ثَ ػٌْاى هخبل ،تَْیـ پبییي هوؼاؿ تـیبک ّجٔ ىؼٍ ػؿ ّالیبت هـکقی (ؿْؿ ،ػایکٌؼی،
ثبهیبى ّ مـپل) ؿا ػؿ ثیي مبلِبی ً 2010-2011يبى هی ػُؼ کَ ایي ّالیبت هِوتـیي ًوبٓ اؿتجبٓ ػٌُؼٍ ثیي ُلوٌؼ ّ ىوبل
اكـبًنتبى ثَ صنبة هی آیؼ .ایي ًوبیبًگـ هوبػیـ ًَ تٌِب فیبػ صتب هتْمٔ هبچبم هْاػ هغؼؿ ًیق ًوی ثبىؼ .ثـ امبك هؼلْهبت
پْلیل هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ،چٌیي ىـایطی ػؿ مبل ُبی گؾىتَ ًیق هيبُؼٍ گـػیؼٍ امتّ .جٔ ًبکبكی هْاػ
هغؼؿ اف یک مْ ّػؼم آىٌبئی ثب رــاكیبی ّالیبت هـکقی اف مْی ػیگـ ػبهل ثبفػاؿًؼٍ ثـای هبچبهجـاى هی ثبىؼ
ثغًَْ ّهتی هنیـ ُبی ثؼیل کَ رٌْة ؿا ثَ ىوبل ٍّل هی کٌؼ ّرْػ ػاؿػ.
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ًمؾَ  :7کؾف ّ ضبظ گضاسػ ؽذٍ تشیاک دس افغاًغتاى2212-2211 ،

هٌجغ CNPA :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل
هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

هنیـ ُبی ربیگقیي ىبهل ػجْؿ اف ربػٍ صلوَ ای امت کَ ثقؿگتـیي ىِـُبی کيْؿ ؿا ثَ ُن ٍّل هی کٌؼ .اّلیي گقیٌَ
اًتوبل تـیبک ػؿ اهتؼاػ هنوت ؿـثی ربػٍ اٍلی امت کَ اف ّالیبت ُن هـف ثب تـکوٌنتبى (اف ثبػؿیل ثَ كبؿیبة ّ
رْفربى) ػجْؿ هی کٌؼ ّ ثَ ثلظ ّ ػؿ ٍْؿت لقّم ثَ موت ىـم ًیقپیو هی ؿّػ .ػؿ اهتؼاػ ایي هنیـ ،كبؿیبة هضْؿ
اٍلی ثَ ىوبؿ هی ؿّػ ّ ّجٔ هضوْلَ ُبی ثقؿگی افتـیبک ػؿ ایي ّالیت گقاؿه ىؼٍ امت .ثـ امبك هؼلْهبت ثؼمت
آهؼٍ اف ّجٔ هْاػ هغؼؿ  ،ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ هوؼاؿی تـیبک اف كبؿیبة ثَ ثلظ هٌتول هی ىْػ .اگـچَ ثَ ْٓؿ ؿیـهتـهجَ،
هضوْلَ ُبی فیبػی ػؿ ایي هنیـ کيق ّ ّجٔ ىؼٍ امتّ( .37ویوَ ؿا ثجیٌیؼ) .رْفربى ػؿ ثیي ایي ػّ ّالیت هـاؿ ػاؿػ ّ
اعیـا هضوْلَ ُبی فیبػ ّجٔ تـیبک ( 240کیلْ ػؿ هبٍ رٌْؿی  305 ّ 2011کیلْ ػؿ هبٍ هبؿچ  )2011ػؿ صیي صـکت ُن
ثَ موت ؿـة ّ ُن ثَ موت ىوبل گقاؿه ىؼٍ امت.
الفم ثَ ؽکـ امت کَ تـیبکی کَ اف ایي هنیـ ثَ موت ىوبل هبچبم هی ىْػ لقّهب اف رٌْة ًوی آیؼ ،فیـا ّالیت ثبػؿیل
ػؿ ؿـة اكـبًنتبى هؼت فیبػی امت کَ یکی اف ّالیبت هِن تْلیؼ کٌٌؼٍ تـیبک پٌؼاىتَ هی ىْػ ّ ثـ امبك گقاؿه ُب
هضوْلَ ُبی ثقؿگ تـیبک اف ایي ّالیت ثَ تـکوٌنتبى ،افثکنتبى ّ تبریکنتبى هبچبم هی ىْػ .38

 37ذبیح هللا احساس" ،ضبط مواد مخدر در فاریاب" 25 ،دسمبر " ،Pajwok www.pajhwok.com/ps/node/136440 ،2010کاروان مواد مخدر که راهی ایران بود ،در شمال
افؽانستان ضبط گردید" ،صدای جمهوری اسالمی ایران ،مشهد 24 ،جنوری .2005
 38سروی جریان مواد مخدر  ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (2008 ،)UNODC
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ؽکل  :9تْلیذ تشیاک دس بادغیظ بش اعاط تي2226-2212 ،
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هٌجغUNODC :

هنیـ ػّم هبچبم ثَ موت ىوبل کيْؿ اف هنیـ ىـهی ربػٍ اٍلی یؼٌی اف ُلوٌؼ ثَ موت هٌؼُبؿ ،فاثل ،ؿقًیّ ،ؿػک،
لْگـ ّ ثب ػجْؿ اف کبثل ثَ موت ىوبل هیجبىؼ .اگـچَ هنیـ ّ فیـثٌب ربػٍ ًنجت ثَ هنیـُبی ػیگـ هٌتِی ثَ ىوبل ثِتـ
هی ثبىؼّ ،لی اهٌیت ػؿ ایي هنیـ یکی اف ػْاهل ثبفػاؿًؼٍ ثـای هبچبهجـاى هْاػ هغؼؿ هضنْة هیگـػػ .ػؿ ُـ ٍْؿت،
آالػبت هْرْػ ثَ ّّبصت اىبؿٍ ثَ اًتوبالت تـیبک اف ىوبل ثَ رٌْة ثْیژٍ تـاًقیت اف ٓـین کبثل هی کٌؼّ( .39ویوَ
ؿا ثجیٌیؼ) اصتوبل اعیـ ایٌنت کَ تـیبک اف هٌطوَ ىـهی (ّالیت ًٌگـُبؿ) ثنْی ىوبل هبچبم ىْػّ ،لی UNODC
ىْاُؼی ثؼمت ًیبّؿػٍ کَ کَ ایي اصتوبل ؿا تبئیؼ ّ تَْیت کٌؼ .هبثل ؽکـ امت کَ یک هٍْ ثبفػاؿًؼٍ ػیگـثـای هبچبهچیبى
هیوت تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى امت کَ ػؿ مبل  2010ثَ پبئیي تـیي مطش ػؿ کيْؿ ثْػٍ امت.
ًمؾَ  :8لیوت تشیاک دس افغاًغتاى ()2212

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل
هتضؼ ًوی ًوبیؼ.
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اصتوبل ػاػٍ هیيْػ کَ تـیبک ثَ ُـ ػّ رِت هبچبم ىْػ .40اهب ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ هوبػیـ تـیبکی کَ اف ىوبل توـیجب ػبؿی
اف کْکٌبؿ اكـبًنتبى ثَ موت رٌْة هی ؿّػ ثَ لضبظ کویت هِوتـ اف رـیبى تـیبک رٌْة ثَ ىوبل ثبىؼ کَ ثیبًگـ ّرْػ
ؽعیـٍ ُبی تـیبک ػؿ ىوبل اكـبًنتبى امتُ .وچٌبى هبثل ؽکـ امت کَ ثـ امبك ایي ىْاُؼ ،ىوبل اكـبًنتبى رِت تبهیي
هوؼاؿ هْؿػ ًیبفُ ،ـّئیي ؿا ثیيتـ ًنجت ثَ تـیبک ػؿ ػیگـ ّالیبت ػؿیبكت هی کٌؼ.

هٌبغ ُشّئیٌی کَ بَ ؽوال افغاًغتاى لاچاق هی ؽْد کجاعت؟
ثـای یبػآّؿی ،هنویکَ هجال گلتین  90تي ُـّئیي رِت ثـ آّؿػٍ مبعتي ًیبف مبالًَ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ّـّؿت امت کَ
ایي هوؼاؿ یب ػؿ ىوبل تْلیؼ هیگـػػ یب ُن اف ػیگـ ّالیبت هبچبم هیيْػ .صؼّػ  45تي ُـّئیي هوکي امت ػؿ ىوبل
اكـبًنتبى ثب امتلبػٍ اف تـیبک تْلیؼ ىؼٍ ّ یب ؽعیـٍ ىؼٍ ػؿ هٌطوَ ّ یب هبچبم ىؼٍ اف هٌبٓن ػیگـ تْلیؼ ىْػ کَ هوؼاؿ
تـیبک هْؿػ ًیبف رِت تْلیؼ  45تي ُـّئیي 400 ،تي تـیبک هی ثبىؼ 45 .تي ُـّئیي ػیگـ ثبیؼ اف هٌبٓن ػیگـ تِیَ ىؼٍ
ّ ثَ ىوبل اكـبًنتبى هٌتول گـػػ تب ًیبف ػاعلی ّ عبؿری هنیـ ىوبلی ثـآّؿػٍ گـػػ.
هبًٌؼ تـیبک ،هوؼاؿ ّجٔ ُـّئیي ػؿ ّالیبت هـکقی اكـبًنتبى ثنیبؿ پبئیي امت .اگـچَ ُوبًطْؿیکَ ػؿ ًويَ پبییي ًيبى
ػاػٍ ىؼٍ امت ،ایي هنبلَ ػؿ ؿـة اكـبًنتبى کَ ثَ ػٌْاى ؿاُـّ تـیبک ىٌبعتَ هی ىْػ ًیق هيِْػ امت .تضویوبت ػؿ
ؿـة اكـبًنتبى ًب هکول امت اهب هٌبثغ ػیگـ آالػبتی گْیبی ایي هّْْع امت کَ هنیـ هبچبم تـیبک ػؿؿـة ثـای
هبچبم ثؼْی اف هضوْلَ ُبی ُـّئیي ًیق امتلبػٍ هی ىْػ .ثـ امبك مـّی ثـؿمی رـیبى هبچبم هْاػ هغؼؿاكـبًنتبى کَ
تْمٔ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCاًزبم ىؼٍ امت 20 ،ػؿٍؼ ُـّئیٌی کَ اف ٓـین ؿـة
اكـبًنتبى (ُـات ،ؿْؿ ،ثبػؿیل ،كـاٍ ّ ًیوـّف) هبچبم هیگـػػ ،ثَ موت آمیبی هیبًَ تـاًقیت هی ىْػ .41ایي ُـّئیي
هوکي امت اف الثـاتْاؿُبی ؿـة اكـبًنتبى تبهیي ّ یب ُن اف رٌْة اكـبًنتبى تـاًقیت ىْػ .ثبف ُن یبػآّؿی هی ىْػ کَ
ّالیت ثبػؿیل ًوو امبمی ؿا ػؿ فهیٌَ ثبفی هی کٌؼ کَ الثـاتْاؿُبی آى کوجْػ ُـّئیٌی کَ اف رٌْة هبچبم هیگیـػ
ؿاکبهل هی کٌؼ .42اگـ هوؼاؿ ُـّئیٌی کَ ثَ تـکوٌنتبى هبچبم هیيْػ ؿا ػؿ ًظـ ًگیـین ،ایي ؿاُـّ هنیـ اٍلی ثـای
هضوْلَ ُبی ُـّئیي موت ىوبل هضنْة ًوی گـػػ.
گقاؿه ُبی ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى ّ ّجٔ هْاػ ػاللت ثـ اًتوبل ُـّئیي اف ٓـین هنوت ىـهی ىبُـاٍ ػوْهی ثَ موت
کبثل هیکٌؼ کَ الجتَ ًنجت ثَ هنیـ ؿـثی اف اُویت کوتـی ثـ عْؿػاؿ امت .هنوب ثغبٓـ ًباهٌی ّ ُویٌطْؿ ثغبٓـ ػؼم
کٌتـّل ًیـُّبی تٌلؾ هبًْى هضوْلَ ُبی ُـّئیي کَ ثَ موت ىوبل هبچبم هیيًْؼ تب فهبًیکَ ثَ ًقػیک کبثل ّ ّالیبت
ُوزْاؿ آى هی ؿمٌؼ ،مبلن ّ ػمت ًغْؿػٍ ثبهی هی هبًٌؼ .ػؿ مبل ّ ،2011جٔ  73کیلْگـام ػؿ ّؿػک 43کَ ثَ موت
کبثل ػؿ صـکت ثْػ ّ ّجٔ ػّ هضوْلَ ػیگـ ػؿ کبثل کَ اف هٌؼُبؿ آهؼٍ ّ ثبلؾ ثـ  37کیلْگـام ُـّئیي ثْػ ًوبیبًگـ هبچبم
ُـّئیي اف موت رٌْة ثَ ىوبل کيْؿ هی ثبىؼ .44یکی اف ثقؿگتـیي هضوْلَ ُبی ُـّئیي ػؿ مبل  2010ػؿ کبثل کيق
گـػیؼ کَ صؼّػ  109کیلْگـام ثْػ ّ ثَ موت ّالیت تغبؿ ػؿ صـکت ثْػ .ایٌکَ کبثل هضل تالهی ُوَ هنیـُبی هْاػ هغؼؿ
هی ث بىؼ ،اتلبهی ًینت .پبیتغت اكـبًنتبى ُوچٌیي هٌطوَ ای ثـای روغ آّؿی ّ تْفیغ ػّثبؿٍ ّ هضل ثبفػیؼ ىجکَ ُبی
هبچبم هْاػ هغؼؿ اف مـتبمـ کيْؿ هی ثبىؼ .ایي هّْْع ثَ عْثی تّْیش ػٌُؼٍ کيق ّ ّجٔ هوبػیـ فیبػی ُـّئیي،
تـیبک ّ هْاػ تـکیجی کیویبیی ػؿ کبثل امت .اف کبثل ایي هْاػ ثَ ىوبل کيْؿ اًتوبل ػاػٍ هیيْػ تب اف آى ٓـین ثَ آمیبی
هیبًَ هبچبم گـػ ػ .ثـ امبك گقاؿه ُب ایي هْاػ اف رٌْة اكـبًنتبى ّ ُویٌطْؿ اف ىـم اكـبًنتبى ثَ عًَْ ّالیت
ًٌگـُبؿ هٌيبء هیگیـػ.

 40ذبیح هللا احساس "دو نفر با مقداری مواد مخدر در فاریاب دستگیر شدند" ،پژواک 23 ،جنوری 2011
 41بیشتر به ترکمنستان ،همچنین در تاجیکستان و ازبکستان.
 42البراتوارهای فعال در مرزهای شرقی و ؼربی ولسوالی های مرؼاب و/یا جون ،همینطور ببینید "ولسوالی مرؼاب ،ارزیابی ولسوالی مرؼاب" ،SOIC ،کمپ جولین ،کابل 5 ،می
publicintelligence.info/SOICMurghabAssessment.pdf ،2010
 43معلومات ارائه شده توسط بخش معلومات پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،جنوری 2012
 44پایگاه معلوماتی پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان
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ًمؾَ  :9گضاسػ ضبظ ُشّئیي دس عال ُای 2212-2211 ،

هٌجغ CNPA :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل
هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ُـ چَ کَ هضوْلَ ُبی هبچبم اف کبثل ثَ موت ىوبل کيْؿ صـکت هی کٌؼ ،ىْاُؼ ثیيتـی ثَ ػمت هیبیؼ کَ ثیبًگـ رـیبى
ُـّئیي اف رٌْة ثَ ىوبل کيْؿ امت .ػؿ مبل ّ 2011 ّ 2010الیت ثـالى هضل كؼبلیت ىجکَ ُبی هبچبم ُـّئیي ثْػ
کَ ُـّئیي ؿا ثَ موت ىوبل هبچبم هی کـػًؼ (ثَ پیْمت ایي گقاؿه هـارؼَ کٌیؼ, ) .ایي هّْْع ثبػج گـػیؼ ػّلت
اكـبًنتبى ػولیبتی ؿا رِت هوبثلَ ثب هبچبهجـاى اًزبم ػُؼ کَ ػمتبّؿػ ُبی ًیق ثَ ُوـاٍ ػاىت .ثطْؿ هخبل ػّ تي اف
هبچبهجـاى ثب هضوْلَ  20کیلْگـام ُـّئیي ػؿ هنیـ ثـالى ّ کٌؼّف ثَ موت تغبؿ ػمتگیـ ىؼًؼ .45ػؿ رٌْؿی مبل ،2011
ّالیت پـّاى عجـ ّجٔ ثقؿگتـیي هضوْلَ ّجٔ ىؼٍ هْاػ هغؼؿ تبؿیغو ؿا کَ صؼّػ  300کیلْگـام ُـّئیي ثْػ ّ تْمٔ
هبچبهجـاى هنلش هضبكظت هی گـػیؼ ػؿ ًقػیکی ىبُـاٍ مبلٌگ هٌتيـ کـػ .کوی ثؼؼتـ ،ػؿ مبل  106 ،2011کیلْگـام
ُـّئیي ػؿ تغبؿ ّجٔ گـػیؼ .ایي هضوْلَ اف کبثل ثَ هوَؼ ثؼعيبى هبچبم هیيؼً .46 .يبى ٍؼاهت کَ ثَ ًظـ هیـمؼ
هٌيب اٍلی آى ّالیت ُلوٌؼ ثبىؼ ثَ ؿّی ثنتَ ُبی ُـّئیي ّرْػ ػاىت کَ ثیبًگـ هبچبم اف رٌْة ثَ ىوبل کيْؿ هیجبىؼ.
ًؾاى صذالت

هٌجغCNPA:

" 45دو نفر به اتهام قاچاق هروئین دستگیر شدند" ،گزارش خبرگزاری پژواک 21 ،دسمبر 2010
cjtf.gov.af/index.php/en/components/com_wmtsimpleflashgalery/index.php?option=com_content&view=article&id=48:trafficking-100kg- 46
heroin&catid=13:topics
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اگـچَ هبهْؿاى ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى ػؿ تغبؿ ثبّؿ ًؼاىتٌؼ کَ ُـّئیي رٌْة ثَ ْٓؿ كقایٌؼٍ ای ثَ ىوبل هبچبم ىْػ ثلکَ
ثیيتـ ثـ ایي ثبّؿ ُنتٌؼ کَ ىـم اكـبًنتبى ثَ ػٌْاى هٌجغ ثقؿگ هْاػ هغؼؿثیيتـیي ُـّئیي هْؿػ ًیبف ىوبل اكـبًنتبى ؿا
تبهیي هی کٌؼ .47 .ثَ ُـ صبل اصتوبل ثـ ایي امت کَ ُـّئیي هْؿػ ًیبف ػؿ ّالیت کٌؼّف اف ّالیبت رٌْثی ّ ُوچٌبى
ّالیبت ًٌگـُبؿ ّ ثؼعيبى تبهیي گـػػ .48 .ثَ ًظـ هی آیؼ کَ ُـّئیي تْلیؼ ىؼٍ ػؿ ثؼعيبى ثَ ّالیبت ىوبلی ػیگـ كـمتبػٍ
هی ىْػ ّ ایي ثـ پیچیؼگی ایي رـیبى ُب هی اكقایؼ.
ثؼعيبى تٌِب ّالیت ىوبلی امت کَ ثَ ًظـ هی آیؼ تضت ًلْؽ رـیبى ُبی هْاػ هغؼؿ رٌْة هـاؿ ًگـكتَ امت .ثَ ػٌْاى
هخبل ،هٌبثغ اهٌیتی ّ پْلیل ػؿ ایي ّالیت گقاؿه کـػٍ اًؼ کَ ػولیبت ًظبهی ػلیَ هْاػ هغؼؿ ػؿ ّالیت ُلوٌؼ کَ ػؿ مبل
ُبی ٍْ 2009-2010ؿت گـكتُ ،یچ تبحیـ هنتوین ّ یب ؿیـهنتویوی ؿّی تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ ّالیت ثؼعيبى ًؼاىتَ
امت .49اگـچَ ثؼعيبى اؿتجبٓ هْی ثب ىـم اكـبًنتبى ػاؿػ ّ ثَ ُویي عبٓـ تْلیؼ ُـّئیي آى ثَ ْٓؿ تبؿیغی ثب هبچبهجـاى
ًٌگـُبؿی هـتجٔ ثْػٍ امت .50ثؼْی اف هْاػ هغؼؿ کيق ىؼٍ ػؿ مبل ُبی  2010-2011ػؿ ثؼعيبى ىبهل ُـّئیٌی ثْػ
کَ اف رالل آثبػ هٌيبء هی گـكت.51
ُویٌطْؿ اؿتجبٓبتی ثیي ىـم اكـبًنتبى ّ ثلظ ّرْػ ػاؿػ ،ثـ امبك گقاؿه ُب هبچبهجـاى هقاؿ ىـیق 52ثَ رالل آثبػ
(هـکق ًٌگـُبؿ) ملـ هی کٌٌؼ ّ ُـّئیي ؿا عـیؼاؿی ّ ثَ موت ىوبل هبچبم هی کٌٌؼ 53 .ثنیبؿی اف هضوْلَ ُبی ّجٔ
ىؼٍ ػؿ ّالیت کبثل ػؿ مبل ُبی  2010-2011ىبهل هْاػ هغؼؿی ثْػ کَ اف ًٌگـُبؿ هبچبم ىؼٍ ثْػ .ایي هْاػ ىبهل
ّجٔ  50کیلْگـام ُـّئیي ػؿ هبٍ هی مبل  2011هی ىْػ .ػؿ ایي مبل ُب گقاؿىی ػؿ هْؿػ هبچبم ُـّئیي ثَ موت
رٌْة ػاػٍ ًيؼٍ امت کَ ػاللت ثـ هبچبم اف رٌْة ثَ موت ىوبل کٌؼُ .وچٌبى ىـم اكـبًنتبى ثَ ػٌْاى تٌِب ػـَّ کٌٌؼٍ
امتیک اًِبیؼؿیؼ ثَ الثـاتْاؿُبی ىوبل اكـبًنتبى هیجبىؼ ّ ثـای تْلیؼ ُـّئیي ،الثـاتْاؿ ُبی ایي صْفٍ ّاثنتَ ثَ ىـم
اكـبًنتبى هی ثبىؼ.54
ثب تْرَ ثَ آًچَ گلتَ ىؼ ،آیب صْفٍ ىـم هْاػ هغؼؿ کبكی ثـای ػـَّ ثَ عـیؼاؿاى ىوبل ُّوچٌبى تبهیي ًیبف ػاعلی ّ
ػـَّ ثَ ؿـة پبکنتبى ؿا ػاؿا هی ثبىؼ؟ هبًٌؼ ىوبل ،اف مبل  ،2007ػؿ ىـم ًیق تْلیؼ تـیبک کبُو ػاىتَ امت .ػؿ
مبل ُبی  2009-2010تْلیؼ تـیبک ػؿ ًٌگـُبؿ کَ هِوتـیي تْلیؼ کٌٌؼٍ ػؿ ىـم کيْؿ هی ثبىؼ ،پبییي ثْػٍ امت .توبم
تْلیؼ تـیبک ىـم ػؿ ایي مبل ُب  56تي تـیبک ثْػٍ امت کَ اف آى  8تي ُـّئیي ثؼمت هی آیؼ .هيغٌ ًینت کَ چَ
هوؼاؿ اف ُـّئیي تْلیؼ ىؼٍ ػؿ ایي هٌطوَ ثَ ىوبل اكـبًنتبى كـمتبػٍ هی ىْػ .ثـای تْلیؼ ّ ٍبػؿ کـػى ثیيتـ ّ ،اف آًزبیی
کَ امتلبػٍ اف تـیبک رٌْة ًیق گقاؿه ًيؼٍ امت ،ىـم ثبیؼ اف ؽعبیـ عْػ امتلبػٍ کٌؼ .55تؼؼاػ فیبػی ؽعبیـ تـیبک ػؿ
مبل  2008ػؿ ىـم اكـبًنتبى گقاؿه ىؼٍ امت ،اهب امتلبػٍ کًٌْی اف ؽعبیـ ایي صْفٍ ًبهؼلْم هیجبىؼ .56هبًٌؼ ىوبل
اكـبًنتبى ،هؼلْهبت ثؼمت آهؼٍ اف ّجٔ هْاػ هغؼؿ صبکی اف آى امت کَ ىـم اكـبًنتبى هضوْلَ ُبی ثقؿگ تـیبک ؿا ثَ
رٌْة هی كـمتؼ ّ ایي ثؼاى هؼٌی امت کَ هوؼاؿی تـیبک ثـای ػـَّ ػؿ ىـم کيْؿ ّرْػ ػاؿػ .ثؼّى ىک ،ىـم ثَ
تٌِبیی ًوی تْاًؼ ًیبف هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ؿا تبهیي کٌؼ ّ ایي هزؼػا ثیبًگـ آى امت کَ رٌْة اكـبًنتبى ػـَّ
کٌٌؼٍ هِن ّ ػؿ ػیي صبل تب صؼی ًبىٌبعتَ ثَ ىوبل کيْؿ هی ثبىؼ.

جشیاى ُای داخلی
اًتوبل تـیبک ثَ موت ىوبل تَْیـ هبچبم ػاعلی ؿا پیچیؼٍ تـ هی کٌؼ .اهب ّجٔ هْاػ هغؼؿی کَ ػؿ ثبال ؽکـ گـػیؼ کوک
هی کٌؼ تب اصتوبالت هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ ىوبل اكـبًنتبى ّ اف آى ٓـین ثَ آمیبی هیبًَ ثَ صویوت ًقػیک ىْػ .ثٌبثـایي
اًتوبالت تـیبک ػؿّى هٌطوَ ای کَ ثَ ىوبل اكـبًنتبى هـتجٔ هی ىْػ ػؿ کٌبؿ چٌؼیي هنیـ هتوبٓغ اهب ُوقهبى اتلبم هی
 47هیات اعزامی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تخار ،جوالی 2011
 48هیات اعزامی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در کندوز 7-14 ،آپریل 2010
 49هیات اعزامی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در بدخشان ،آپریل 2010
 50این به خاطر انتقال فنون استفاده از البراتوار است که در سال  2001روی داد ،مصاحبه با تحلیلگر هیات معاونت سازمان ملل در افؽانستان ،کابل2010 ،
 51به عنوان مثال در  18آگست  ،2010در ولسوالی کشم پاسگاه امنیتی پل بیگم  8.8کیلوگرام هروئین را در یک موتر کروال ضبط کردند که از جالل آباد به سمت چهار مکان
متفاوت در حرکت بود.
 52مصاحبه با پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،نوامبر 2010
 53معلومات داده شده توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،آگست 2011
 54تجارت جهانی تریاک افؽانستان ،ارزیابی یک تهدید2011 ،
 55سیستم های تجارت تریاک در ؼور و هلمند ،اداره تحقیق و ارزیابی افؽانستان ( ،2006 ،)AREUبر اساس معلومات پولیس مبارزه با مواد مخدر افؽانستان ،البراتوارهای هروئین
ننگرهار از ذخایر تریاک محلی و همینطور تریاک کنر ،لؽمان و کاپیسا استفاده می کنند.
 56سروی جریان های مواد مخدر ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ،جوالی 2008
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اكتؼ .هِوتـیي آى اف رٌْة ّ ىـم ثَ ىوبل اكـبًنتبى اف ٓـین کبثل هی ثبىؼ ّ توبم آى ىبهل ُـّئیي هی گـػػ .ایي هنیـ
ثَ ّالیبت تغبؿ ّ کٌؼّف هتوـکق امت اهب ایي ُـّئیي ثَ ثؼعيبى ّ ثلظ ًیق ػـَّ هی ىْػ.
هنیـ ثـػکل آى هبچبم تـیبک اف ىوبل اكـبًنتبى اف ٓـین کبثل ثَ موت رٌْة هی ثبىؼ .هيغٌ ًینت کَ ایي تـیبک
اف کؼام هٌطوَ ىوبل اكـبًنتبى هٌيبء هی گیـػ ،اهب یکی اف هٌبٓن هيغٌ ثؼعيبى هی ثبىؼ .ثغبٓـ ػاىتي هْؿكیي فیبػ ػؿ
تـیبک ایي ّالیت کَ ًيبى ػٌُؼٍ کیلیت ثبالی آى هی ثبىؼ ،تـیبک ایي ّالیت ػؿ ُلوٌؼ  ّ 57ػؿ ػیگـهـاکق پـّمل ػؿ
اكـبًنتبى هطلْة هی ثبىؼ .یک هوؼاؿ تـیبک اف ىـم اكـبًنتبى ًیق اف ایي هنیـ ثَ موت رٌْة اف ٓـین کبثل هبچبم هی
گـػػّ .الیت ػبؿی اف کْکٌبؿ ثلظ ًیق مبثوَ اًتوبل هضوْلَ ُبی ثقؿگ تـیبک ثَ رٌْة ؿا ػاؿػ کَ ایي اًتوبالت اف ٓـین
ؿـة ّ ُوچٌیي کبثل ٍْؿت هی گیـػ  .58هنیـ کبثل -ثلظ ػؿ مبل  2011ثب اًتوبل هضوْلَ ُبی ثقؿگ ّ کْچکُ 59وـاٍ
ثْػٍ امت کَ ثَ ْٓؿ كقایٌؼٍ ای ثب هضوْلَ ُبی چـك ّجٔ ىؼٍ امت .ػؿ صویوت فهبًیکَ ّالیبت ىوبلی هبًٌؼ ثلظ
ىـّع ثَ کيت چـك 60ثَ ػُْ تـیبک کـػًؼ ،اًتوبل چـك اف ىوبل ثَ رٌْة پیْمتَ اكقایو یبكتَ امت .61هٌبٓن ػیگـ
ىوبل ثَ ىوْل ّالیبتی کَ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ آى کوتـ ثْػٍ امت ،هبًٌؼ موٌگبى ،گقاؿه هضوْلَ ُبی ثقؿگ تـیبک ؿا
کَ ؿاُی کبثل ثْػًؼ ،اؿایَ کـػًؼ .اهب هنیـُبی ػیگـ ًبهيغٌ هی ثبىؼ.62
ًمؾَ  :12ضبظ ُشّئیي ّ تشیاک با خظ عیشُای تصذیك ؽذٍ هشتبظ بَ ؽوال افغاًغتاى

هٌجغ CNPA،UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی
مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

 57مصاحبه با اسحاق زی ،مالک البراتوار ،جون 2010
 58در سال  2006حدود  706کیلوگرام تریاک در یک وسیله نقلیه که از طرؾ مزار شریؾ به کابل در حرکت بود کشؾ و ضبط گردید ،نظارت  11 ،BBCآگست .2006
 59به عنوان مثال  136کیلوگرام چرس (چرس) و  35کیلوگرام تریاک در بلخ کشؾ و ضبط گردید که در فبروری سال  2010به سمت کابل در حرکت بود.
 60چرس به طور طبیعی بیشتر از خشخاش به دهقان سود می رساند زیرا در هر هکتار دو برابر مواد مخدر ثمر می دهد و از آن ارزانتر بوده و زحمت آن نیز کمتر می باشد.
 61به عنوان مثال در سال  2007پولیس ؼزنی  4000کیلوگرام چرس (چرس) را در یک وسیله نقلیه که به سمت کابل در حرکت بود کشؾ و ضبط کرد.
 800 62کیلوگرام تریاک جاسازی شده در گونی های ذؼال در یک تریلی که از سمت والیت سمنگان می آمد در فبروری سال  2001کشؾ و ضبط گردید ،نظارت  2 ،BBCفبروری
 ،2011به نظر می آید که این محموله با ضبط محموله  180کیلوگرامی تریاک و  120کیلویی چرس در سال  2001در والیت سمنگان برخورد داشته باشد .ببینید
_www.botschaftafghanistan.de/tl_files/Dateien_zum_Download/Text_Dateien/2009/Presse_Kabul
Arg/International%20Media%20_Internet%20&%20TVs%20Monitor_%2010.02.09_engl.pdf
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هنیـ ػیگـ هبچبم ثَ موت ؿـة اف ىوبل اكـبًنتبى هی ثبىؼ ,ثؼعيبى ػـَّ کٌٌؼٍ ػوؼٍ هْاػ هغؼؿ ػؿ ّالیبت ُوزْاؿ
تغبؿ ّ کٌؼّف ثَ صنبة هی آیؼ .63ایي هْاػ هغؼؿ کَ ثیيتـ آى ؿا ُـّئیي تيکیل هی ػُؼ هضؼّػ ثَ ایي هنوت ىوبل
اكـبًنتبى امت ّ هوؼاؿ ثنیبؿ کن هْاػ هغؼؿ اف کٌؼّف ثَ ثلظ هبچبم هیگـػػ.
یک هنیـ ػیگـ هبچبم تـیبک اف ّالیبت ُن هـف ثب تـکوٌنتبى (ثبػؿیل ،كبؿیبة ّ رْفربى) گؾىتَ ّ ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ
ُن ثَ رِت ػوـثَ مبػت ّ ُن ثـ عالف رِت آى صـکت کٌؼ کَ اف ىوبل اكـبًنتبى (ثلظ) ثَ ؿـة اكـبًنتبى ّ ثـػکل آى
هی ثبىؼ .ػؿ ایٌزب ،کيق هضوْلَ ُبی ُـّئیي ثنیبؿ مغت تـ هی ثبىؼ ّ اصتوبل آى هی ؿّػ کَ اف هـفُبی ّالیبت فیبػی
ُن ػجْؿ ًکٌؼ .ایي ًيبى هی ػُؼ کَ ُـات ّ ثبػؿیل اصتوبال هِوتـیي گؾؿگبٍ ثـای هبچبم ُـّئیي ثَ تـکوٌنتبى هی ثبىٌؼ.
آالػبت اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ( )UNODCاف كبؿیبة صبکی اف آًنت کَ هبچبم هوبػیـ کوی
ُـّئیي ثَ تـکوٌنتبى ؿّی هی ػُؼ اهب ّجٔ هْاػ هغؼؿ ثنیبؿ اًؼک امت تب هنیـ حبثت ُـّئیي کَ ثَ ىوبل هی ؿمؼ ؿا
ًيبى ػُؼ .ثـ امبك هؼلْهبتی کَ اف ّجٔ هْاػ هغؼؿ ثؼمت آهؼٍ امت ،ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ ایي اًتوبالت ثیيتـ ىبهل تـیبک
هی ثبىؼ.
ثب ػؿًظـ ػاىت روغ آّؿی آالػبت ّ ػؿ کٌبؿ آى ظـكیت پْلیلً ،نجت ثَ ُـّئیي هبچبم تـیبک ػؿ ثیيتـ هنیـُب ثِتـ
هبثل ىٌبمبئی ّ ّجٔ هیجبىؼ ّ ُوچٌبى هیوت آى ُن پبییي تـ اف ُـّئیي هیجبىؼ .ػؼم ّجٔ ُـّییي ػؿ هنیـ ُبی کلیؼی
اكـبًنتبى ًيبى ػٌُؼٍ ػؼم هبچبم ًجْػٍ ثلکَ ثیبًگـ ظـكیت پبئیي ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى ّ كنبػ اػاؿی هیجبىؼ ثب ػؿ ًظـ
ػاىت ایٌکَ ُـّئیي یک هبػٍ ثباؿفه امت .ثَ ػٌْاى هخبل ،یکی اف كـهبًؼُبى پْلیل هـفی تغبؿ ثغبٓـ هبچبم 130
کیلْگـام ُـّئیي اف ًٌگـُبؿ ثَ موت رٌْة اف هنیـ مبلٌگ ػؿ ّالیت پـّاى ػؿ مبل  2007ػمتگیـ ىؼ .ػمتگیـیِبی
ػیگـی ًیق اف آى فهبى ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ؿّط ػاػٍ امت اهب اتِبم آًِب ثیيتـ ػؿ هْؿػ هبچبم هضوْلَ ُبی کْچک ّ یب
هتْمٔ هی ثبىؼ ،فیـا اػاؿات پْلیل ػالهَ ّ یب ُن تْاًبئی ػمتگیـی هبچبهجـاى ثبًلْؽ ّ ثقؿگ ؿا ًؼاؿًؼ.

ضبظ هْاد هخذس دس ؽوال افغاًغتاى
ثیي هبٍ هبؿچ  ّ 2010هبؿچ  22 ،2011ػؿٍؼ اف کل تـیبک ّجٔ ىؼٍ اكـبًنتبى ػؿ ىوبل ؿّی ػاػٍ امتّ .جٔ هْاػ
هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثیيتـ ىبهل هضوْلَ ُبی ثقؿگ اًلـاػی هیجبىؼ کَ ػؿ كبؿیبة ّ ُویٌطْؿ ثلظ ؿّی هی ػُؼ .ػؿ
ایي هْاؿػ هٌيبء ّ ُؼف هضوْلَ ُب ًبهيغٌ هی ثبىؼ .هیقاى ّجٔ تـیبک ػؿ هـکق اكـبًنتبى ثیيتـ اف ىـم کيْؿ هی
ثبىؼ ّ ایي ثغبٓـ ًويی امت کَ کبثل ػؿ تْفیغ رـیبى ُبی هْاػ هغؼؿ ػؿ ُوَ هنیـُب ثبفی هی کٌؼ .
جذّل  :5ضبظ ُشّئیي ّ تشیاک دس حْصٍ ُای هختلف افغاًغتاى ،اص هاٍ هاسچ  2212تا 2211

هـکق اكـبًنتبى
ىـم اكـبًنتبى
ىوبل اكـبًنتبى

تـیبک (ثَ
کیلْ گـام)
٪10
1892
٪2
426
٪27
4964

هٌطوَ

كیَؼی اف هزوْع

ُیـّیي (ثَ Percentage
گیلْ گـام)
of total
٪3
142
٪3
136
٪62
3092

رٌْة اكـبًنتبى

4017

٪22

225

٪5

ؿـة اكـبًنتبى
هزوْع

7086
18387

٪39
٪100

1397
4991

٪28
٪100

هٌجغCNPA :

ّجٔ ُـّئیي ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ىبهل  5ػؿٍؼ کل ُـّئیٌی امت کَ ثیي مبل ُبی  2010-2011ػؿ مـتبمـ کيْؿ ّجٔ
گـػیؼٍ امت کَ اكقایو كبصيی ػؿ هیقاى ّجٔ ػؿ ّالیت کٌؼّف ؿا ًيبى هیؼُؼ ،ایي ػؿ صبلینت کَ ػؿ مبل  2009هوؼاؿ
 63بر اساس تحقیق اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ( )UNODCیک قسمت از هروئین تولید شده در ولسوالی های مرکزی (کشم ،درایم ،تشکان و ارگو) به والیت
تخار قاچاق می گردد و بعد از آنجا راهی تاجیکستان می گردد .تخار همچنین یک نقطه ترانزیت برای محموله های سمت ؼرب است که از بدخشان به سمت کندوز می رود .مسیر
اصلی هروئین از طریق پل بیگمین به ولسوالی روستاق و بعد از آن به کندوز می باشد .تحقیق پروژه بررسی تهدید تجارت مواد مخدر افؽانستان ،بدخشان  9-15اکتوبر 2010
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ًبچیق  4.7کیلْگـام ُـّئیي ّ  33کیلْگـام تـیبک ػؿ مـتبمـ ایي ّالیت ّجٔ ىؼٍ ثْػ .64ایي هوؼاؿ ػؿ هوبینَ ثب کل
هوؼاؿ هْاػ ّجٔ ىؼٍ ػؿ اكـبًنتبى ػؿ مبل  ،2009صؼّػ  0.2ػؿٍؼ ُـّئیي ّ  0.09ػؿٍؼ تـیبک هی ثبىؼ .ثب ّرْػ
پیيـكت ػؿ هنوت هبچبم هْاػ هغؼؿ ًنجت ثَ مبل ُبی گؾىتَ ،کل هوؼاؿ هْاػی کَ ػؿ ایي ّالیت ّجٔ هی ىْػ ًنجت ثَ
ًوو آى ػؿ هبچبم هْاػ ػؿ هنیـ ىوبل ثنیبؿ ًبچیق امت  .ایي هّْْع ػؿ هْؿػ ىوبل اكـبًنتبى ّ ػؿ صویوت کل اكـبًنتبى
ُن ٍبػم هی ثبىؼ .اگـچَ ایي هنبلَ ثـ ػکل ّالیت ُلوٌؼ کَ هیقاى پبییي ّجٔ ُـّئیي ثَ ًباهٌی هـتجٔ هی ىْػ،65
ىوبل اكـبًنتبى ثـ امبك امتبًؼاؿػُبی ایي کيْؿ ،ثـای ػولیبت پْلیل ّ ًیـُّبی اهٌیتی کبهال اهي هی ثبىؼ .ثٌبثـایي
هیقاى پبییي ّجٔ هْاػ هغؼؿ ثَ ػؼم ظـكیت ّ ٍؼاهت ًیـّ ُبی تٌلیؾ هبًْى ؿثٔ ػاؿػ.
ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ ثؼعيبى ثیيتـ ػؿهٌبٓن ًقػیک ثَ کبؿعبًَ ُبی تْلیؼ ُـّئیي هیجبىؼّ .جٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ ّلنْالی
ُبی هـفی کن ّ ػؿ گؾؿگبٍ ُبی ؿموی اٍال ّرْػ ًؼاؿػ (تَْیـ پبییي ؿا ثجیٌیؼ) .66تب صؼّػی ایي ًْع ّجٔ هْاػ هغؼؿ
ػؿ ّالیبت ػیگـ ىوبل اكـبًنتبى تکـاؿ هی ىْػ .ایي ًْع هْیَ ُبی ّجٔ هْاػ هغؼؿ تب صؼّػی ثیبًگـ كبٍلَ ًوبٓ
عـّری هبچبم هْاػ هغؼؿ ّ ُویٌطْؿ ػمت ػاىتي کبؿهٌؼاى ػّلتی ػؿػولیبت هبچبم هی ثبىؼ.
ًمؾَ  :11ضبظ هْاد هخذس ّ کاسخاًَ ُای تْلیذ ُشّئیي دس ّالیت بذخؾاى (دٍ هاٍ ًخغت عال )2211

هٌجغ :ػكتـ  UNODCػؿ اكـبًنتبى .یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه
آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

 64در سال  2008فقط  3کیلوگرام هروئین و کمتر از یک کیلو تریاک در کندوز کشؾ و ضبط گردید .کندوز سالهاست که عاری از خشخاش می باشد ،اما هنوز هم در بعضی از
ولسوالی های آن (چار دره ،امام صاحب و دشت ارچی) ذخایر تریاک یافت می شود.
 65به عنوان مثال ،کشؾ و ضبط هروئین در هلمند در ماه مارج  2010و مارچ  2011تنها به  207کیلو رسید .اگرچه بیشتر تولید هروئین در این والیت روی می دهد.
 66به عنوان مثال ،در یک رویداد در کندوز ،گزارش شده است که  234کیل وگرام تریاک کشؾ و ضبط گردید .این ضبط مواد دور از مناطق مرزی بوده که برای مقصد این محموله
ها جای سوال باقی می ماند" .سه قاچاقبر با  234کیلوگرام تریاک دستگیر شدند" ،گزارش خبرگزاری پژواک در  17جنوری .2011
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هٌفؼت ّ هغتفیذیي
هٌفؼت
کيت ،تْلیؼ ،تِیَ ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ مْػ ٌُگلتی ثَ ّرْػ هیبّؿػ کَ ثبػج ثَ ّرْػ آهؼى هؼؿت ُبی هْافی اهتَبػی ّ
میبمی ػؿ کيْؿ هیگـػػ .یک الثـاتْاؿ تْلیؼ ُـّئیي ػؿ ُـ ؿّف توـیجب ػٍ کیلْگـام ّ ػؿ ُـ مبل  1000کیلْگـام تْلیؼ
هی کٌؼ .67مْػ ًبعبلٌ اف یک الثـاتْاؿ ػؿ یک مبل ثَ یک هلیْى ػالـ هی ؿمؼ.
جذّل  :6عْد بالمٍْ بشای کاسخاًَ داساى تْلیذ ُشّئیي دس بذخؾاى (دس ُش کیلْگشام) دس عال 2212
هزوْػی

الق
ة
د=الق+ة
ػ
ٍ

ّاصؼ هیوت
كی تؼؼاػ
هیوت
ّاصؼ
رٌل
رٌل
هْؿػ ًیبف
ّاصؼ
 1080ػالـ
9
 102ػالـ
ا کیلْ
تـیبک
600ػالـ
1.5
 400ػالـ
 1لیتـ
امیتیک اًیِبیؼؿایؼ
 1680ػالـ
 1کیلْ
ُـّئیي ملیؼ
 2800ػالـ
 1کیلْ
ُـّئیي توبم ىؼٍ
 1120ػالـ
هلبػ صؼ اکخـ اف یک کیلْ گـام ُـّئیي

هٌجغ UNODC :

ثـای هبچبهجـاًی کَ ثَ ْٓؿ پـچْى ُـّئیي ؿا هی كـّىٌؼ ،مْػ ثیيتـی ػؿ ُـ کیلْ گـام ُـّئیي ّرْػ ػاؿػ .رؼّل
پبییي هیوت ُبی پـچْى تـیبک ّ ُـّئیي ؿا ػؿ اكـبًنتبى ًيبى هی ػُؼ.
جذّل  :7لیوت پشچْى هْاد هخذس کَ دس افغاًغتاى بَ هصشف هیشعذُ ,ش کیلْگشام بَ دالش آهشیکائی( ،لیوت ُای هاٍ دعوبش
)2212

هٌطوَ

تـیبک

ُیـّیي

هـکق اكـبًنتبى

617

8230

ىـم اكـبًنتبى

482

4260

ىوبل اكـبًنتبى

295

6000

رٌْة اكـبًنتبى

504

9100

ؿـة اكـبًنتبى

865

8800

هٌجغ UNODC :

ُوبًطْؿیکَ ػؿ رؼّل پبییي ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت ،هجلؾ هزوْػی مْػی کَ هبچبهجـاى اف هَـف ػاعلی هْاػ هغؼؿ ػؿ
اكـبًنتبى ػؿ مبل  2010ثَ ػمت آّؿػٍ اًؼ ثَ  173هلیْى ػالـ هی ؿمؼ .ثطْؿ هزوْػی ىجکَ ُبی هضلی ػـَّ هْاػ
هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى توـیجب  50هلیْى ػالـ ػؿ مبل  2010هٌلؼت ثـػٍ اًؼ .اػْبی ایي ىجکَ ُب گبُی اّهبت ىبهل
هوبم ُبی پْلیل ؿػٍ پبییي ّ هتْمٔ هیجبىٌ ؼ کَ ثیبًگـ ػمت ػاىتي ثؼْی اف هوبم ُبی پْلیل ػؿ ایي تزبؿت پـ مْػ
هیجبىؼ .هٌلؼت فیبػ ایي تزبؿت اًگیقٍ فیبػی ثـای ًیـُّبی اهٌیتی رِت ُوکبؿی ثب هبچبهجـاى ّ ُوچٌبى اكقایو اػتیبػ
ػؿ هٌطوَ هی ػُؼ.
67

"تجارت جهانی تریاک افؽانستان ،ارزیابی یک تهدید" ،اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ،جوالی 2011
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جذّل  :8بشآّسد هٌفؼت ًاهؾشّع هْاد هخذس اص فشّػ بَ هؾتشیاى هحلی دس افغاًغتاى (بَ اعاط دالش)2212 ،
هٌطوَ
هـکق اكـبًنتبى
ىـم اكـبًنتبى

تـیبک
49588000
13450000

ُیـّیي
14933295
3170475

هزوْع
64521295
16620475

ىوبل اكـبًنتبى

42717000

6719715

4943715

رٌْة اكـبًنتبى
ؿـة اكـبًنتبى
هزوْع

10649
20608000
137012000

6222960
4721310
35768000

16871960
25329310
172780000

هٌجغUNODC :

ػؿ ٍْؿتیکَ هٌلؼت تغویٌی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ آمیبی هیبًَ ؿا کَ هزوْػب  344هلیْى ػالـ هی ىْػ ثَ ایي هجلؾ اّبكَ
کٌین ،اؿفه هزوْػی مبالًَ كـّىبت ػاعلی ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى صؼّػ  393هیلیْى ػالـ ثـآّؿػ هی
ىْػ.
جذّل  :9اسصػ تخویٌی لاچاق هْاد هخذس اص ؽوال افغاًغتاى بَ آعیای هیاًَ (بَ دالش)2212 ،
هٌطوَ
ىوبل اكـبًنتبى

تـیبک
۰۱۴۱۹۱۷

ُیـّیي
۷۷۰۷۷۹۷۷۷

هزوْع
۷۹۹۱۴۱۰۱۷

هٌجغUNODC :

ایي ًيبى هی ػُؼ کَ مْػ ثؼمت آهؼٍ اف تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى هؼبػل 3ػؿٍؼ کل تْلیؼ ًبعبلٌ هلی
( )GDPهی ثبىؼ کَ ػؿ مبل  12.7 ،2010هلیبؿػ ػالـ ثْػٍ امت .مْػ هبچبهجـاى ىوبل ثَ ؿاصتی هؼبػل ثَ تْلیؼ ًبعبلٌ
ػاعلی ّالیبتی ُوچْى ثؼعيبى ىؼٍ ّ یب ُن اف آى ثیيتـ هیگـػػ .ػؿآهؼ ًبعبلٌ ػاعلی ایي ّالیت  280هلیْى ػالـ ثـآّؿػ
هی ىْػ .ایي ػؿآهؼ ثبػج اكقایو ًلْؽ هبلی ّ اهتَبػی هبچبهجـاى ػؿ هٌبٓن كویـ ىوبل اكـبًنتبى هی گـػػ.68
هجلؾ فیبػی اف پْل ثؼمت آهؼٍ اف هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ عبؿد اف اكـبًنتبى كـمتبػٍ هی ىْػ کَ یب ثَ ىکل پْل ًوؼ هی ثبىؼ
ّ یب ُن اف ٓـین صنبة ُبی ثبًکی ثَ ثبًک ُب ّ هْمنبت هبلی ّاؿیق هی گـػػ ّ یب ُن اف ٓـین ؿاٍ ُبی ػیگـی ًظیـ
صْالَ ثَ هٌبثغ هبلی ثیي الوللی اؿمبل هی گـػػ .ؿبلجب ایي پْل ػّثبؿٍ ثَ ىکل عـیؼ ارٌبك ،هْاػ ؿؾاییّ ،مبیٔ ًولیَ
ػّثبؿٍ ّاؿػ اكـبًنتبى هی گـػػ یب ُن ثَ اهالک مـهبیَ گؾاؿی هیگـػػ .مْػ کْتبٍ هؼت ثؼمت آهؼٍ اف هبچبم هْاػ هغؼؿثب
تقؿین ىؼى ػؿ اهتَبػ کيْؿ ػؿ ػؿاف هؼت اصتوبل هی ؿّػ کَ تجؼیل ثَ مـهبیَ یب مـهبیَ گقاؿی ُبی ؿیـ هْلؼ گـػیؼٍ
ّ هیقاى كنبػ ؿا ػؿ کيْؿاكقایو ػُؼ .ایي هّْْع اهتَبػ اكـبًنتبى ؿا کَ ثب ّرْػ صوبیت ًیـّی ُبی ثیي الوللی ثؼؼ اف
ػٍ مبل ٌُْف ُن هتقلقل امت  ،ثَ عطـ هْارَ هی مبفػ .ثؼْی اف ایي مـهبیَ ُب ثَ ىکل هنتوین ّ ؿیـهنتوین ثـای
توْیت ثیيتـ هبچبم هْاػ هغؼؿ هَـف هی ىًْؼ کَ ایي چـعَ ىْم ؿا پبیؼاؿتـ هی گـػاًؼ.

 68ارزیابی آسیب پذیری و خطرات ملی ، 2007/2008بانک جهانی (ارقام تولید ناخالص داخلی افؽنستان http://www.citypopulation.de/Afghanistan.html ،GDP
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هغتفیذیي
مبثوآ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثیيتـ تضت کٌتـل رٌگ مبالؿاى ّ هْهبًؼاى ُبی هضلی ثْػ .اهـّفٍ ثنیبؿی
اف ایي اكـاػ ثَ مبعتبؿ ػّلت ًلْؽ/پیْمتَ اًؼ ّ ػؿ ػیي صبل ثَ تزبؿت هْاػ ًیق هی پـػافًؼ .69ثَ ػجبؿتی ػیگـ ،تزبؿت
هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى اف فهبى ىـّع آى تب ثَ صبل ػؿ ػمت ُویي اكـاػ ثْػٍ امت .ایي اكـاػ مبثوَ ًظبهی ثَ
ػٌْاى كـهبًؼُبى هضلی گـٍّ ُبی رِبػی ًظیـ روؼیت امالهی ،70صقة امالهی ّ رٌجو هلی 71کَ ثـای هوبّهت ػؿ ثـاثـ
تِبرن اتضبػ ىْؿّی مبثن تيکیل ىؼٍ ثْػ ،ػاؿًؼ .ایي گـٍّ ُب ُوچٌبى ثَ تٌظین ُبی هْهی ّاثنتَ هی ثبىٌؼ ثطْؿ هخبل
رٌجو هلی ػوْهب ىبهل افثک ُب هیجبىؼ ػؿ صبلیکَ روؼیت ػوْهب ىبهل تبریک ُب هی ثبىؼ .72مـاى ایي گـٍّ ُب
ثغبٓـً 73لْؽ ثیيتـ ّ ثؼمت آّؿػى کوک ُبی تْمؼَ ای ّ اكقایو هؼؿت اهتَبػی ّ میبمی ثب ُن ؿهبثت هی کٌٌؼ،
ػْاهلی کَ ٓجؼآ ىبهل تزبؿت هْاػ هغؼؿ ًیق هی گـػػ.
ّاثنتگی ُبی میبمی ثَ یکی افاصقاة رِبػی اف ّیژگی ُبی ىجکَ ُبی هبچبم ّ تْلیؼ هْاػ هغؼؿ هی ثبىؼ .یکی اف
ًتبیذ ایي ّاثنتگی ُب  ،تونیوبت رــاكیبیی هنیـُبی هْاػ هغؼؿ ثـ امبك ًلْؽ ُـ صقة ّ گـٍّ هی ثبىؼ .ثَ ػٌْاى هخبل،
ؿُجـی روؼیت امالهی ػؿ ثؼعيبى ؿیيَ ػاؿػ اهب ًلْؽ عْػ ؿا تب ثنیبؿی اف ّلنْالی ُبی کٌؼّف ،تغبؿ ّ ثـالى کَ ػؿ
هنیـ هبچبم هْاػ هغؼؿ هـاؿ هی گیـًؼ ،گنتـه ػاػٍ امت .ىجکَ ُبی صقة امالهی ثـای ثؼمت آّؿػى ایي هٌبٓن ؿهبثت
هی کٌٌؼ .ػؿ ّالیبت ُن هـف ثب افثکنتبى ّ تـکوٌنتبى رٌجو هلی ،74روؼیت امالهی ّ اصقاة کْچکتـی هبًٌؼ صقة
ّصؼت کَ هـثْٓ ثَ ُقاؿٍ ُب هی ثبىؼ ،رِت اكقایو ًلْؽ ػؿ صبل ؿهبثت ثب یکؼیگـ هی ثبىٌؼ.
ایي هّْْع ؿّی رؼائی ىجکَ ُبی هْاػ هغؼؿ تبحیـ هی گؾاؿػ ،اهب ایي اهـ كؤ ػؿ ظبُـ اتلبم هی اكتؼ فیـا ُوچٌبى کَ
ؿهبثت ّرْػ ػاؿػُ ،وکبؿی ًیق ػؿ ثیي ایي ىجکَ ُب ّرْػ ػاؿػ .ثَ ػٌْاى هخبل ػؿ ثنیبؿی اف ّلنْالی ُبی ثلظ
ًیـُّبیی اف اصقاة هغتلق هـیَ ُبیی ؿا ػؿ ػیي هٌطوَ کٌتـل ّ ػؿ ُوکبؿی ّ ؿهبثت ثب یکؼیگـ كؼبلیت هی کٌٌؼ .ایي
هنبلَ تـییـات پیچیؼٍ ای ؿا ػؿ اتضبػ آًبى ػؿثیي اكـاػ ثْرْػ هی آّؿػ .ػؿ صویوت ثنیبؿی اف كـهبًؼُبى هضلی ثَ چٌؼیي
صقة ُوقهبى ّكبػاؿ ُنتٌؼ ُـ چٌؼ کَ ایي هّْْع هْهتی امت .ثـای ایي اكـاػ اصقاة هؼوْال چیقی ثیو اف هنبػؼ
ًوْػى فهیٌَ ػلویبت هبچبم ًوی ثبىؼ .75.ثبف ُن تبکیؼ هی ىْػ کَ اهتَبػ هْاػ هغؼؿ ًوو کلیؼی ؿا ثبفی هی کٌؼ چْى
هلبػ هْاػ هغؼؿ ػبهل تؼییي کٌٌؼٍ ای ػؿ تَوین ُبی رٌگ مبالؿاى ثـای اتضبػ ّ ّكبػاؿی ثب یک صقة عبً هی ثبىؼ.76
ثی تْرِی ثَ تزبؿت هْاػ هغؼؿ فیبػ ثَ چين هیغْؿػ ثطْؿ هخبل گبُی اّهبت اكـاػی کَ ػؿ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػمت ػاؿًؼ
ثَ ػٌْاى پْلیل هـفی ّ یب ّلنْال تؼییي هی ىًْؼ .تضویوبت اعیـ ػؿ فهیٌَ پیًْؼُبی صقثی ثیي كـهبًؼُبى پْلیل ػؿ
مـتبمـ اكـبًنتبى ؿا ًيبى هیؼُؼ .77 .تٌِب ًوو ّ ًلْؽ یک هوبم ًینت کَ ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ًوو امبمی ػاؿػ  ،ثلکَ
ًلْؽ اصقاة رِبػی مبثن ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػؿ ایي تزبؿت ّاّش ّ هجـُي امت .الجتَ ایي هّْْع ػؿ ىوبل اكـبًنتبى
ثنیبؿ هٌطوی ثَ ًظـ هیـمؼ فیـا اهتَبػ هْاػ هغؼؿ یکی اف ػْاهل هؼؿت هضلی ػؿ ایي صْفٍ ثَ ىوبؿ هیبیؼ.78
 69جستین مانکن" ،پاکستان و افؽانستان :فشارهای داخلی و تهدیدهای منطقه ای :به بازی گرفتن سیستم ،نحوه برخورد تریاک افؽانستان با قدرت محلی" (“Pakistan and
)” ،Afghanistan: Domestic Pressures and Regional Threats: Gaming The System: How Afghan Opium Underpins Local Powerجلد  ،63شماره ،1
خزان و زمستان  ،2009صفحه 195-209
 70اگرچه حزب اسالمی گلب الدین حکمتیار ،اتحاد اسالمی پروفیسور عبدالرب رسول سیاؾ ،و گروه های دیگ ناسیونالیستی و نژادی دینی وچود دارند ،اما بیشتر والیات از جمله
لوگر ،کندوز ،کابل ،پنجشیر ،بلخ ،ؼور ،هرات ،کاپیسا ،پروان و لؽمان تحت نفوذ حزب جمعیت اسالمی با رهبری برهان الدین ربانی ،می باشد .با فروپاشی طالبان در سال ،2001
رهبری کشور در دستان اتحاد شمال افتاد که در آن جمعیت اسالمی نقش کلیدی را بازی می کرد .بنابراین بیشتر اعضای این حزب به عنوان والی و کارمندان عالی رتبه دولت در
بخش های مدنی و نظامی کشور در مرکز و وال یات تعیین شدند .برعالوه در جریان تهاجم نیروهای ارتش شوروی سابق ،این حزب نقش بزرگی در بین گروه های جهادی در مناطق
یاد شده داشت.
71مارک شاو" ،قاچاق مواد مخدر و توسعه جرایم سازمان یافته در افؽانستان بعد از طالبان" (“Drug trafficking and the development of organized crime in post-
 ،Taliban Afghanistan”),اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل2006 ،
 72بعد از فروپاشی رژیم طالبان ،شورای نظار کنترول تخار و کندوز و همینطور مناطق مشخصی از بدخشان و ولسوالی اندراب بؽالن را به دست گرفت .در عین زمان جمعیت
حمایت نظامی قوی در والیات بدخشان و بؽالن داشت .از سال  ،2003بیشتر بازیگران کلیدی در این مناطق به اشخاص مهم و کلیدی همچون والی ها و فرماندهان پولیس تبدیل
گردیدند .بعضی دیگر به عضویت پارلمان در آمدند و تعدادی هم بعد از آنکه از جمله ملیشی های جهادی سبکدوش شدند ،عضو نیروهای امنیتی افؽانستان گردیدند.
 73گرچه باید یادآور شد که فرماندهان بانفوذ جمعیت ممکن است پشتون و از جنبش تاجک باشند.
 74استال اولریکسون" ،آزمون سیاسی ناروی (نروژ)در فاریاب افؽانستان :این روند چگونه هدایت خواهد شد؟" (“Norway’s political test in Faryab, Afghanistan: how to
lead?”), Norwegian Peace building Centre, Noref Policy Brief, 10 July 2010
 75مصاحبه ،هیات معاونت سازمان ملل در افؽانستان ،کابل ،افؽانستان ،نوامبر 2009
 76جاناتان گود هند" ،مرزها و جنگ ها :اقتصاد تریاک در افؽانستان" (“Frontiers and Wars: the Opium Economy in Afghanistan”), Journal of agrarian
change, vol.5 n.2, April 2005, p. 200
 77آنتونیو گیوستوزی و محمد اسحاق زاده" ،سابقه نظامی و شبه نظامی افؽانستان :خطرات شتاب" (“Afghanistan’s Paramilitary Policing in Context: the Risks of
Expediency”), Afghanistan Analyst Network, AAN Thematic Report 07/2011, p.21
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تزبؿت هْاػ هغؼؿ هؼؿت هضلی ػؿ مطش كـػی ّ اًلـاػی ؿا اهتؼاؿ ّ تؼاّم هیجغيؼ .79یک هوبم ؿموی ثب کٌتـل یک هنیـ
ػجْؿ کلیؼی ّ یب یک ّلنْالی ثَ ؿاصتی هیتْاًؼ ثَ اًجبىتي حـّت ّ ػاؿائی ثَ پـػافػ .هوؼاؿی افایي حـّت اًجبىتَ ىؼٍ
هوکي امت ٍـف مـهبیَ گؾاؿی ػؿ تزبؿتِبی هضلی ىْػ ّ ثَ ایي تـتیت ىکل هبًًْی ثَ عْػ ثگیـػ .ثَ ایي ٓـین ،هْاػ
هغؼؿ ثيکل کبالیی ثـای تْمؼَ تزبؿت هبًًْی ػؿ اكـبًنتبى ػؿهی آیؼ ،کبالیی کَ ػؿ هوبثل هیتْاًؼ ثـای مِْلت ػُی
ػاػّمتؼُبی ؿیـهبًًْی امتلبػٍ ىْػ ّ ثؼیي تـتیت اهتَبػ میبٍ ّملیؼ ؿا ثِن هتَل گـػاًؼ .ثَ ػٌْاى هخبل ،تزبؿت ُبی
میوبى ّ ؿّؿي هْتـ اف ثِتـیي تزبؿت ُبی پْىيی ثـای تزبؿت ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ امت .ثؼْی اف هبچبهچیبى هوکي
امت ىـکتِبی ىغَی تـاًنپْؿتی یب مبعتوبًی تبمیل کٌٌؼ کَ پْىو ثِتـ ّ هطوئي تـی ثـای تزبؿت هْاػ هغؼؿ امت
ثؼْی ُب ُن تزبؿت ىغَی ّ ُوچٌبى کبؿ ؿموی ؿا ُوقهبى پیو هیجـًؼ .رِت تبهیي اهٌیت تزبؿت هبًًْی ّؿیـ هبًًْی
عْیو ،ایي اىغبً ثب تْرَ ثَ مبثوَ هْهبًؼاًی اكـاػ هنلش امتغؼام هی کٌٌؼ.
ؽکل :12

عٌخ ؽٌاعی لاچالچیاى هْاد هخذس دس هٌاطك ؽوالی افغاًغتاى

هٌجغUNODC :

گقاؿه ثبفػاىت ّهِن تـ اف آى ثَ فًؼاى اًؼاعتي هوبهبت ؿموی مطش هتْمٔ ػؿ کيْؿ ػؿ صبل اكقایو امت .ػؿ چِبؿم
رْالی مبل  ،2011هضکوَ ػؼلی ّ هْبئی هْاػ هغؼؿ اػالى کـػ کَ ؿییل پْلیل یک ًبصیَ ای اف ىِـ تغبؿ ّ 80ػّ
ًلـ اف فیـػمتبًو ثَ اتِبم هبچبم  15کیلْ ُـّئیي ّ مؤ امتلبػٍ اف ٍالصیت ىبى ثَ  20مبل فًؼاى هضکْم ىؼًؼ .81ػؿ
هْیَ ای ػیگـ ػؿ ػمبهجـ  ،2011یک كـهبًؼٍ پلیل هـفی کَ هنئْلیت کٌتـل هـف ُبی ُـات ّ ثبػؿیل ثب تـکوٌنتبى
ؿا ػِؼٍ ػاؿ ثْػ ثَ  10مبل فًؼاى هضکْم ىؼ.82ایي ػْاهل مطش هتْمٔ ػالٍّ ثـ هوبم ؿموی ىبى ػؿ ػّلت ،صکن ًوبیٌؼٍ
ػؿ گـٍّ ُبی هبچبم ؿا ًیق ػاؿًؼ .83ػؿ مطْس ثبالتـ هبچبهچیبى ػوؼٍ هْاػ هغؼؿ تْمٔ ثؼْی اف صلوبت میبمی ػؿ ػّلت
هْؿػ صوبیت هـاؿ هیگیـًؼ .ایي عْػ ىـصی ثـای هْاؿػ کيق ّ ّجٔ اًؼک هْاػ هغؼؿ ػؿىوبل اكـبًنتبى هیجبىؼ،
ّّؼیتی کَ ػؿ ٍْؿت هَؤى هبًؼى هبچبهچیبى ػوؼٍ اف پیگـػ هبًًْی ثؼّى تـییـ عْاُؼ هبًؼ.

 78جاستین مانکین" ،پاکستان و افؽانستان :فشارهای داخلی و تهدیدهای منطقه ای :به بازی گرفتن سیستم :نحوه برخورد تریاک افؽانستان با قدرت محلی (“Pakistan and
Afghanistan: Domestic Pressures and Regional Threats: Gaming The System: How Afghan Opium Underpins Local Power” Vol. 63, No. 1,
)Fall/Winter 2009 Page 195-209
" ، Justin Mankin.79افؽانستان و پاکستان:فشارهای داخلی و تهدیدهای منطقه :استفاده جویی از قوانین :چگونه تریاک افؽانستان قدرت داخلی را تحت الشعاع قرارمیدهد" جلد ،63
شماره  ،1پاییز/زمستان  ،2009صفحات 209-195
 .80پولیسهای مجرم در ناحیه دشت قلعه وظیفه اجرا میکردند.
 ،UNODC .81خالصه ی دوهفتوار دررابطه با افؽانستان ،شماره انتشار  29 ،49جون _ 13ژوالی2011 ،
.82افسر ارشد پولیس افؽان بدلیل همکاری در امر قاچاق مواد زندانی شد ،پژواک ،کابل 15 ،دسامبر 2010
http://www.rawa.org/temp/runews/2008/02/23/wanted-for-empty-prison-some-convicted-afghan-drugbarons.html#ixzz1fO9c15y6.83
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ثبفاؿُبی هْاػ هغؼؿ ػؿ اكـبًنتبى ثَْؿت پـاکٌؼٍ هیجبىؼ اهب هـکق آى ػؿ رٌْة کيْؿ هـاؿ ػاؿػ .ثؼیٌگًَْ هِوتـیي
هبچبهچیبى اكـبى کَ اػْبی هجیلَ ُبی پـًلْؽ پيتْى ػؿ هٌبٓن رٌْثی هیجبىٌؼ ػؿ رٌْة کيْؿ اهبهت ػاؿًؼ(.ثَ ػٌْاى هخبل:
84
ًْؿفی ،ػلی فی ،پْپل فی ّ امضبم فی).
اگـچَ فهبًی ىجکَ ُبی رٌْثی ثیيتـ هضؼّػ ثَ رٌْة ّ ؿـة ثْػًؼ ،ثـ امبك گقاؿه ُبی  UNODCػؿ مبل 2006
ىجکَ ُبی هبچبم اف رٌْة ثَ هنوت ُبی ىوبلی تْمؼَ یبكتَ ّ ػؿ گنتـه تْلیؼ هْاػ هغؼؿ ػؿ ىوبل کيْؿ ًوو هضْؿی
ػاىتَ اًؼ 85.ثـ امبك ایي گقاؿه  ،هنوتِبی ىوبلی هيغَب ثَ ثلظ ّتب صؼّػی ثَ ّالیت كبؿیبة هـثْٓ هیيْػ .ػؿ ثلظ،
هبچبهچیبى ػوؼٍ ثیيتـ تيکیل ىؼٍ اف ىجکَ ُبیی ُوبٌُگ ثْػٍ ّ ػوؼتب اف هْم پيتْى ثب هنْلیتِبی میبمی هیجبىٌؼ .ایي
هبچبهچیبى ثب هبچبهچیبى رٌْة اؿتجبٓ هنتوین ػاؿًؼ .ایي اؿتجبٓ ىوبل-رٌْة ثـپبیَ ی اؿتجبٓبت ًقػیک ثیي پيتًِْبی ُلوٌؼ
ّثلظ هیجبىؼ کَ ثیيتـ آًِب هٌبمجبت كبهیلی ػاؿًؼ .ػؿ فهبى صکْهت ٓبلجبى ،ػُوبًبى ّ گـػاًٌؼگبى تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ
رٌْة ثَ پيتْى ُبی ّالیت ثلظ ػؿ هْؿػ هْرْػیت ثبفاؿُبی ثیي الوللی ّ كي ُبی کيت آالػبت هیؼاػًؼً .لْؽ ىجکَ ُبی
رٌْة ػؿ ّالیبت ىوبلی ُن هـف ثب تبریکنتبى کن امت ّ ؿّاثٔ هْرْػ اؿلت اف ٓـین کبثل مبفهبًؼُی هیيْػّ .الیبت
ىوبلی ًظیـ ثؼعيبى ،اؿتجبٓبت هْیتـی ثب ىـم کيْؿ ًنجت ثَ رٌْة کيْؿ ػاؿًؼ .هْهیت هيتـک ػؿ ایي هنوت ىوبلی
اكـبًنتبى افًظـًبصیَ گـایی ّ تبؿیظ اُویت ًؼاؿػ فیـا هبچبهچیبى ىـم کَ اکخـا اف پيتْى ُبی ىیٌْاؿی ُنتٌؼ ؿّاثٔ
هضکوی ثب تبریک ُبی ثؼعيبى ػاؿًؼ.

ًا اهٌی دس هٌاطك ؽوالی افغاًغتاى
ثَْؿت کلی ،هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى ًنجت ثَ ػیگـهٌبٓن کيْؿ اف اهٌیت ثِتـی ثـ عْؿػاؿ امت( .ثَ ًويَ فیـ
هـارؼَ کٌیؼ) .ثـای هؼت فیبػی ػلت اٍلی ثی حجبتی ،ػؿ ىوبل اكـبًنتبى اعتالكبت صقثی ًبىی افؿهبثت كـهبًؼُبى ثـمـ
هنیـُبی هبچبم (ثـای تزبؿت هْاػ هغؼؿ ّمالس) یب اعتالكبت هـثْٓ ثَ هبلیبت ؿیـهبًًْی یب اعبؽی ثْػٍ امت .ثب عـاة
تـ ىؼى ّّؼیت اهٌیتی ػؿ تغبؿ ّکٌؼّف ػؿ مبل  ،2009اّّبع ػؿ ىوبل کيْؿ تـییـ کـػ ّ ایي تـییـ تب مبلِبی -2010
 2011اػاهَ یبكت .ثبیؼ ػؿ ًظـ ػاىت کَ اكقایو ًباهٌی ػؿ هٌطوَ ظبُـا تبحیـات هٌلی ػؿ هجبؿفات ػلیَ هْاػ هغؼؿ ًؼاىتَ
امت .هْاؿػ کيق ّ ّجٔ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى هتؼاّهب کن ثْػٍ امت ،اهب ػؿ مبل  2009اكقایو یبكتَ امت.
ًمؾَ ّ :12الؼات اهٌیتی دس افغاًغتاى دس عال2211

هٌجغ  :گـكتَ ىؼٍ اف ًويَ صْاػث اهٌیتی  . UNDSSیبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب
پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

 .84به این گزارش مراجعه کنید :اعتیاد ،جرایم سازمان یافته و دهشت افگنی ،تهدید فراملی مواد مخدر افؽانستان ،"2009 ،UNODC ،تحلیل گرایش تجارت مواد مخدر افؽانتسان.
" ، Sophia F.D. Woodcock .85ارزیابی های اقتصادی ،اجتماعی ،روانی تؽییرات ونوسانات در کشت تریاک در والیتهای کلیدی افؽانستان :بلخ ،قندهار ،ننگهار ووالیتهای
مرکزی"،آگست  ،2006صفحه 50
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هْاد هخذس ّ ًا اهٌی :لضیَ ّالیت تخاس
تغبؿ یک ّالیت ثیيتـ ؿّمتبیی ثب روؼیت ً 900000لـی هیجبىؼ  ،کَ توـیجب ثَْؿت هنبّیبًَ هیبى تبریک ُب ّافثک
ُب 86تونین ىؼٍ امتُ .وچٌیي ػؼٍ ای اف پيتًِْب ّ ػیگـ اهْام ػؿ ایي ّالیت فًؼگی هیکٌٌؼّ .الیت تغبؿ یکی اف هـاکق
هوبّهت ػلیَ اىـبل ىْؿّی ّ ّؼ ؿژین ٓبلجبى ثْػٍ امت .ایي ّالیت تضت ًلْؽ فیبػ هْهٌؼاًبى امجن هزبُؼیي اصقاة
روؼیت امالهی ّ صقة امالهی هیجبىؼ.
ػؿ عًَْ ّّؼیت اهٌیتیّ ،الیت تغبؿ ىبیؼ یکی اف آمیت پؾیـتـیي هٌبٓن ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ثبىؼ .ثـ امبك گلتَ ُبی
اكنـ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ( )DCAػؿ مبل  ،2010رٌجو امالهی افثکنتبى
( ّ )IMUكؼبلیي ٓبلجبى ثَْؿت هنتوـ چٌؼیي هٌطوَ ػؿىوبل ّ ُوچٌیي ػؿ رٌْة ّالیت تغبؿ 87ؿا تضت کٌتـل ػاىتٌؼ.
ٓجن گقاؿىِب  ،رٌجو امالهی افثکنتبى تِبروبتی ثـ ػلیَ اهْام افثک مبکي ػؿ تغبؿػاىتَ ّ هـػم هضلی ؿا ثـای ػولیبت
ُبیو امتغؼام هی کـػًٍ 88.لْؽ ایي گـٍّ ىْؿىی آمیبی هیبًَ ػؿ ایي ّالیت ثَ ًضْی ثْػٍ امت کَ یکی اف اػْبیو ػؿ
مبل  2010ثَ ًبم ّالی ًبم ًِبػ ىٌبعتَ ىؼ .89ایي هّْْع پیبهؼُبی آىکبؿی ثـای اهٌیت آمیبی هیبًَ ػاىتَ امت ،اهب
صْْؿ ٓبلجبى پيتْى ؿا ػؿ ارتوبع افثکِبی تغبؿًیقثیيتـ هبثل پؾیـه مبعتَ امتُ .وبًطْؿیکَ ػؿ تَْیـ پبییي ًيبى
ػاػٍ ىؼٍ امت ،آالػبت  UNAMAػؿ مبل ً 2010يبى هی ػُؼ کَ پـعطـتـیي هٌبٓن ًْ ،اصی ىوبلی ُن هـف ثب
تبریکنتبى (ػؿهؼ،یبًگی هلؼَ ،عْارَ ثِبءالؼیي ّ ػىت هلؼَ) هیجبىٌؼ .صْْؿ رٌگزْیبى عبؿری ثبلغًَْ ػؿ هٌطوَ
ػؿهؼ گقاؿه ىؼٍ امت.
ُوبًطْؿیکَ صْْؿایي رٌگزْیبى ثَ ىْؿىیبى اربفٍ ٓـس ؿیقی ىْؿه ػؿ تبریکنتبى ؿا هیؼُؼ ،کٌتـل ّ ًلْؽ ػؿ
هٌ بٓن مـصؼی ًیق ثَ ٓبلجبى ّ ػیگـ ىْؿىیبى كـٍت ػعبلت ػؿ هبچبم هضوْلَ ُبی ُـّئیي کَ اف هٌبٓن ىوبلی ػجْؿ
هیکٌٌؼ ؿا كـاُن هیکٌؼ .تغبؿ تٌِب ّالیت ػؿ هٌطوَ هیجبىؼ کَ گـٍّ ُبی ىْؿىی عبؿری اف تزبؿت ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ
هبلیبت اعؾ هی کٌٌؼ.90 .
چگًْگی اعؾ هبلیبت ٌُْف کبهال هيغٌ ًینت ،اهب ٓجن هٌبثغ  UNAMAػؿ مبل  ، 2010ثیي ىْؿىیبى ّ هبچبهچیبى
هضلی رِت کٌتـل هـف تْاكوبتی ٍْؿت گـكتَ امت .ؿّی ُوـكتَ ،ثـ امبك گقاؿه ُب ىْؿىیبى  30ػؿٍؼ اف پيتیجبًَ
هبلی عْػ ؿا اف تزبؿت هْاػهغؼؿ ثؼمت هیبّؿًؼ .91پیو ثیٌی ُـگًَْ ؿهوی اف ایي تغویي هيکل امت ،اهب ثب تْرَ ثَ
اُویت ًْاصی تضت ًلْؽ ،ایي اؿهبم صبیق اُویت هیجبىٌؼ.

 .86فرخار و چاه آب مناطق تحت نفوذ تاجیک بوده و ازبکها حدود  70درصد از نفوس ناحیه کلیدی دشت قلعه را تشکیل میدهند.
 . 87مصاحبه  ،آمر ارتباطات اداره کنترل مواد مخدر در والیت تخار ،دوشنبه  ،تاجکستان ،جنوری 2011
.88ابوبکرصدیق " ،شورشیان ازبک به مناطق شمال افؽانستان نفوذ کردند" ،Asia Times Online ،جون 2011
 4 http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/senior-taliban-military-commissioner-captured-in-takhar.html,.89سپتمبر 2010
 .90این اطالعات توسط  UNAMAفراهم شده ،جون 2010
.91مابقی متشکل از  40درصد پشتیبانی مالی از زکات و عشر بوده و  30درصد از شبکه عمده در خارج از افؽانستان میباشد.
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ًمؾَ ًْ :13احی گضاسػ ؽذٍ اص فؼالیت ؽْسؽیاى دس تخاس دس عالِای 2212-2229

هٌجغ UNAMA ،CNPA :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی
مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ّالیتِای دیگش
ّالیت کٌؼّف ػؿ ؿـة تغبؿ ػوؼتب تب هجل اف ىـّع ػولیبت ىْؿىیبى ٓبلت ػؿ مبل  2009اهي ثْػ .ثـعالف
ػیگـّالیتِبی ىوبلی ،صْْؿ ٓبلجبى ػؿ کٌؼّف ثب هْم پيتْى یکزب ىؼٍ امت .ىْؿىیبى ػؿ ُـ ىو ًبصیَ ّالیت کٌؼّف
كؼبل اًؼ اهب كؼبلیت ُبیيبى ؿا ػؿ چِبؿػؿٍ ّ اؿچی کَ اؿلت هٌبٓن پيتْى ًيیي هیجبىٌؼ 92هتوـکقکـػٍ اًؼ .ػالٍّ ثـ
ػْاهل ٓبلجبى ،93تؼؼاػی اف رٌگزْیبى صقة امالهی ّ 94رٌجو امالهی افثکنتبى ػؿ كؼبلیت ُبی ىْؿىی ػؿ ّالیت
کٌؼّف ًوو كؼبلی ػاؿًؼ .رٌگزْیبى رٌجو امالهی افثکنتبى تؼؼاػ کوتـی هیجبىٌؼ ّ ثَ ًول اف گقاؿه ُب  ،ثیيتـ ػؿ ًْاصی
مـصؼی ّ چِبؿػؿٍ كؼبل ثْػٍ ّ هيتـکب ّ ػؿ ُوبٌُگی ّ ُوکبؿی ثب ىْؿىیبى هضلی كؼبلیت هیکٌٌؼ .95اكنـُبی پْلیل
تبریک ثَ هْیَ ای اىبؿٍ کـػًؼ کَ هـثْٓ ثَ رٌجو امالهی افثکنتبى ثْػٍ ّ ػؿ مبل  2009ػؿ کٌؼّف ؿط ػاػ کَ ٓی آى
ُـّئیي ػؿثؼل مالس ػاػّمتؼ ىؼٍ امت .96ػالٍّ ثـ ایي UNODC ،ىْاُؼ ػیگـی هجٌی ثـ ػمت ػاىتي ىْؿىیبى ػؿ
تزبؿت هْاػ هغؼؿ ًؼاؿًؼ .ػؿ ّالیت کٌؼّف ثـای مبل ُب عيغبه کيت ًيؼٍ امت ّ ُیچ گقاؿىی اف ؽعیـٍ ُبی تـیبک

 .92کلیه ماموریتهای سازمان ملل در چهاردره در  2009متوقؾ شدند .دیپارتمنت امنیت سازمان ملل در والیت کندز هردومنطقه را مناطقی پرخطر اعالم داشته است.
 .93براساس منابع  ، UNAMAبیشتر اعضای طالبان قبال وابسته به حزب اسالمی گلبدین ،جمعیت یا معاذ بوده اند و بعدا به طالبان پیوسته اند.
 .94حزب اسالمی گلبودین حکمتیار در والیت کندوز نسبت به سایروالیات افؽانستان پرنفوذتر میباشد ،حقیقتی که از ارتباطات وی در ناحیه امامصاحب کامال آشکار میباشد .مراجعه
کنید به “Support to provincial governance, provincial needs assessment: Kunduz and Takhar”, www.mpil.de/shared/data/pdf/pna_kunduz-
takhar_2009.pdf, September 2009
 .95ماموریت کارمندان پروژه بررسی تهدید تجارت مواد مخدر افؽانستان به درکندوز
 .96به نقل از گفته های افسران اداره کنترل مواد مخدر که قبال در والیت کندوز وظیفه اجراکردند ،اعضای جنبش اسالمی ازبکستان مواد را از ناحیه اگرو در بدخشان به منطقه امام
صاحب قاچاق کرده و در بدل آن سالح میگرفتند ،مصاحبه با افسران آژانس کنترل مواد ،دوشنبه ،تاجکستان ،سپتامبر 2009
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ػؿ ایي ّالیت کَ افآى ثـای تْلیؼ ُـّئیي امتلبػٍ ىْػ ،ػؿ ػمت ًینت .ػالٍّ ثـآى ،ثیيتـیي تزبؿت تـاًقیتی تضت کٌتـل
كـهبًؼُبى هنلش امجن ىوبلی اف هْهیت ُبی افثک ّ تبریک هیجبىؼ.97
ّالیت ثلظ ػؿ ؿـة کٌؼّف ،تضت تبحیـ اكقایو ًباهٌی ُب ثْػٍ امت کَ ثـُونبیگبى ؿـثی ایي ّالیت ًیقتبحیـگؾاىتَ امت.
ثی حجبت تـیي ّ ًباهي تـیي ًْاصی ػجبؿتٌؼ اف ّلنْالی ُبی ثلظ ،چوتبل ّ چبؿثْلک (ُن هـف ثب مـپل ّ رْفربى)ٓ .جن
هٌبثغ  ، UNAMAگـُّبی رٌبیتکبؿ ػؿ ثلظ ثب ػْاهل ٓبلجبى ّ صقة امالهی ُوکبؿی ًقػیک ػاؿًؼاهب رقییبت ایي ؿّاثٔ
ًبهيغٌ امت.98
ًمؾَ ًْ :14احی گضاسػ ؽذٍ اص فؼالیتِای ؽْسؽیاى دس بلخ2212-2229 ،

هٌجغ UNAMA ،CNPA :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی
مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ػؿ هٌبٓن ىوبل ؿـثی کيْؿ ػؿ ّالیت كبؿیبة ًب اهٌی ثؼلیل صْْؿ ػْاهل رٌجو امالهی افثکنتبى ّ پیو ثیٌی كؼبلیت
ُبی ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ػؿ صبل اكقایو ثْػٍ امتّ .99الیت ُن هـف ثبػؿیل ،هٌطوَ هْؿی چبم (هٌطوَ كؼبلیت کبؿعبًَ
ُبی تْلیؼ ُـّئیي کَ ُن هـف ثب تـکوٌنتبى هیجبىؼ) ٍضٌَ ای هجبؿفات هیبى ىْؿىیبى ّ ًیـُّبی ثیي الوللی تبهیي
اهٌیت(ً ّ )ISAFیـُّبی اكـبى اف مبل  2007تب صبل ثْػٍ امتً.100لْؽ ػّلت ػؿ ایي ّالیت ثيؼت ػؿصبل هضؼّػ ىؼى
امت .ثَ ًظـ هیـمؼ کَ ثی حجبتی ّىْؿه اف هٌبٓن ثیـّى ثبالهـؿبة ّ ؿْؿهبچ کَ ػوؼتب هٌبٓن پيتْى ًيیي ُنتٌؼ
مـچيوَ هی گیـػ .اف ػیؼگبٍ عْػ ىْؿىیب ى ،ثبػؿیل ثوٌقلَ ػؿّافٍ ای ثَ ىوبل هیجبىؼ :ایي ّالیت اّلیي ّالیت ىوبل
ؿـثی ثْػٍ کَ تْمٔ ٓبلجبى ػؿ مبل  1996اىـبل ّ کٌتـل گـػیؼ.
ػؿهوبینَ ،اگـچَ ّاهؼبت اهٌیتی هـثْٓ ثَ تْلیؼ كَلی عيغبه ػؿ كَلِبی ثِبؿ ّ پبییق(ثَ تـتیت كَلِبی کيت ّ
هبچبم)101اتلبم هیبكتؼّ ،الیت ثؼعيبى اف ًباهٌی ُبی هـثْٓ ثَ ىْؿىیبى کَ ثیيتـ هٌبٓن اكـبًنتبى ؿا ًباهي کـػٍ امت
.97مصاحبه  ،UNAMAجون 2010
 .98مصاحبه  ،UNAMAجون 2010
 .99واقعات امنیتی دیپارتمنت امنیت سازمان ملل در افؽانستان  17 ،2011-2010فبروری 2012
 ".100پولیس:تعداد زیادی از جنگجویان طالب در افؽانستان کشته شدند 2 ،DPA".جون 2008
 . 101هرچند که به نقل از بعضی از گزارشهای اخیر ،قومندانان ناراضی قبلی و قاچاقچیان مواد مخدر ارتباطاتی را با عوامل ضد دولت جهت دوباره به قدرت رسیدن و هداؾ
ؼیرقانونی شان برقرار کردند.
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هَئْى ثْػٍ امتُ.ـچٌؼ کَ ٓجن ىْاُؼ هْرْػ اف صوالت هـفی ػؿ  ، 2009ػّؿاكتبػٍ ثْػى ایي ّالیت آًـا ػؿ عطـ
تجؼیل ىؼى ثَ یک هٌطوَ ی تـاًقیتی ثـای ىْؿىیبًی کَ هَؼ ّؿّػ ثَ تبریکنتبى ؿا ػاؿًؼ هـاؿ هیؼُؼ (ػؿهنوت ثؼؼی ػؿ
ایي هْؿػ ثیيتـ تّْیش ػاػٍ ىؼٍ امت) .ثبّرْػ حجبت ًنجی کَ هـػم ثـعْؿػاؿًؼ ،ایي ّالیت ّاثنتَ ثَ اهتَبػ هْاػ
هغؼؿهیجبىؼ ،اهتَبػی کَ ثـای حجبت هؼؿت كـهبًؼٍ ُبی هضلی کَ کٌتـل هنیـُبی موت آمیبی هیبًَ ؿا ثـػِؼٍ ػاؿًؼ
صبیقاُویت امت.
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 .IIهبچبم اف ىوبل اكـبًنتبى ثَ آمیبی هیبًَ
ػؿ اکخـ هنوت ُب  ،هـف ثیي اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ ػّؿاكتبػٍ ّػمتـمی ثَ آى هيکل امت .هـفُبی افثکنتبى ّ
تبریکنتبى تْمٔ ؿّػعبًَ پٌزی هيغٌ ىؼٍ اًؼ ػؿ صبلی کَ هـف تـکوٌنتبى ػوؼتب ػىت هیجبىؼ .اكـبًنتبى ثیيتـاف ُيت
گؾؿگبٍ ؿموی ثيوْل ػّثٌؼؿآثی ثب آمیبی هیبًَ ػاؿػ )i :صیـتبى(ثیي ّالیت ثلظ اكـبًنتبى ّ ّالیت مْعٌـیب افثکنتبى) ّ
 )iiپیبًی  /ىیـعبى ثٌؼؿ(ثیي ّالیت عتالى تبریکنتبى ّ ّالیت کٌؼّف اكـبًنتبى) .ایي ػّثٌؼؿ افلضبظ فیـثٌب ّهیقاى تزبؿت
اف رولَ ػجْؿگبٍ ُبی اٍلی هـفی ثَ ىوبؿ هی ؿًّؼ .ػؿ اكـبًنتبى ،گلتَ هیيْػ کَ اکخـایي گؾؿگبٍ ُبی هـفی ثؼمت
هوبهبت كبمؼ ػّلتی 102هی ثبىؼ کَ مِْلت فیبػی ؿا ػؿ ؿامتبی اًتوبل هْاػهغؼؿ ثَ آمیبی هیبًَ كـاُن هی آّؿًؼ  .ایي
هيکل تب صؼّػی هؼْلی هيتـک ػؿ مـامـ هـف هیجبىؼ .هوؼاؿی اف هْاػ هغؼؿتْمٔ هبچبهچیبًی کَ هوکي امت ىٌب کٌٌؼ
یب افٓـین هبین ػؿاهتؼاػ ؿّػ ّاؿػ تبرکنتبى یب افثکنتبى ىًْؼ اف هـف هٌتول هیيْػ ،ػؿ صبلی کَ ػؿ هـف تـکوٌنتبى
هبچبهچیبى ثب پبی پیبػٍ اف هـف ػجْؿ ّ هْاػ هغؼؿ ؿا هبچبم هی کٌٌؼ.

ػبْساص خظ هشصی
ثـ امبك ثـآّؿػُب ،توبّب ػؿ آمیبی هیبًَ ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ ،توـیجب  90تي ُـّئیي ػؿ ّ 2010ـّؿت ثْػٍ امت کَ
ایي هوؼاؿ ُـّئیي اف ٓـین ىوبل اكـبًنتبى ثَ آمیبی هیبًَ هبچبم ىؼٍ امت .ثیيتـیي هضوْلَ ُبی ُـّئیي ثَ تبریکنتبى ّ
ثؼؼ اف آى افثکنتبى ّ تـکوٌنتبى هبچبم هی ىْػ .هْاؿػ کيق ّ ّجٔ ىؼٍ ػؿ رٌْة تبریکنتبى اؿلت ٌُْف ػؿ ثنتَ ثٌؼی
ُبی اٍلی الثـاتْاؿُبی اكـبًنتبى ثْػٍ ّ ثب ًيبى تْویي کیلیت هِـىؼٍ اًؼ .هْاؿػ کيق ّ ّجٔ ػؿ ىوبل تبریکنتبى ّ
ػیگـًوبٓ آمیبی هیبًَ کوتـ ثَ ایي ىکل ػیؼٍ هیيًْؼ ّایي هّْْع صبکی اف ثنتَ ثٌؼی ػّثبؿٍ ػؿآًطـف ؿّػعبًَ هیجبىؼ.
ػؿ ػیي صبل ،هِـ ثنتَ ُبی هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ػؿثبفاؿ ُبی كؼؿامیْى ؿّمیَ ًیق ّجٔ ىؼٍ امت کَ ثیبًگـ هبچبم
هنتوین اف اكـبًنتبى ثَ ایي کيْؿ اف ٓـین کيْؿُبی آمیبی هیبًَ هیجبىؼ ثؼّى ایٌکَ ایي هضوْلَ ُب ػؿ ایي کيْؿ ُب تجؼیل
گـػػ.

 .102مصاحبه  ،UNAMAکابل ،جون 2010
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جذّل  :12صزن تغویٌی ُـّئیي هبچبم ىؼٍ افٓـین کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ُن هـف ثب اكـبًنتبى ػؿ ( 2010ثَ تي)
ُـّئیي(ثَ تي)
هزوْع
تـکوٌنتبى

افثکنتبى

تبرکنتبى

 2الی 4

 8الی 10

 75الی 80

90

هٌجغUNODC :

ػالٍّ ثـ ُـّئیي ،ثـآّؿػ هیيْػ کَ ػؿ مبل  35 ،2010تب  40تي تـیبک اف اكـبًنتبى ثَ ثبفاؿُبی آمیبی هیبًَ هبچبم
ىؼٍ امت .103ایي ؿهن ،ثـامبك هَـف تغویٌی ػؿ آمیبی هیبًَ ،هوکي امت ػهین ًجبىؼ فیـا ىبهل هبچبم تـیبک ثبلوٍْ ای
کَ ثَ ثبفاؿ ؿّمیَ کَ مطش هَـكی ّ هٌجغ آى ًبهيغٌ امتً ،ینت.104ثَ امبك ثـآّؿػٍ ُبی  UNODCتوـیجب ًیوی
اف هضوْلَ تـیبک اف ٓـین هـف تبریکنتبى ّثَ تؼویت آى اف هـف افثکنتبى ّ هوؼاؿ کوی ًیق اف هـف تـکوٌنتبى ػجْؿ
هیکٌؼ.
جذّل  :11صزن تغویٌی تـیبک هبچبم ىؼٍ اف ٓـین کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ُن هـفثب اكـبًنتبى ػؿ مبل  ( 2010ثَ تي)
تـیبک (ثَ تي)
هزوْع
تـکوٌنتبى

افثکنتبى

تبرکنتبى

 1الی 3

 15الی 17

 18الی 20

 35الی 40

هٌجغUNODC :

ؿّیِوـكتَ ،کيْؿُبی آمیبی هیبًَ توـیجب  2.6تي (ػّ ُقاؿ ّ ىیيَؼ کیلْ ) ُـّئیي ؿا ػؿ مبل  2010کيق ّ ّجٔ کـػٍ
کَ کوتـ اف  3ػؿٍؼ اف  90تي ُـّئیي ثـآّؿػٍ ىؼٍ امت کَ اف ٓـین ایي هٌبٓن هبچبم هیيْػ .ثطْؿ کلی ػؿ هوبینَ ثب
ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ مبل  ،2009هْاؿػکيق ّ ّجٔ هٌطوْی ُـّئیي  25ػؿٍؼ کبُو ّ تـیبک  36ػؿٍؼ کبُو یبكتَ
امت .105ثب تْرَ ثَ آالػبت گقاؿه ىؼٍ اف کيق ّ ّجٔ هٌلـػ هْاػ هغؼؿ ػؿ مبلِبی  ،2011 ّ 2010گـایو
هبچبهجـاى ثنوت اًتوبالت کْچک 106یک تّْیش اصتوبلی ثـای ایي کبُو هیجبىؼ .ثب تْرَ ثَ کيق ّ ّجٔ فیبػ ػؿمبل
 ،107 2009-2008هضوْلَ ُبی کْچک هْاػ هغؼؿ ثَ هبچبهچیبى ایي اهکبى ؿا هیؼُؼ تب عطـؿا کوتـ مبعتَ ّعنبؿت
اصتوبلی ؿا کبُو ػٌُؼ .اصتوبل ػیگـ ّاثنتگی ىؼیؼ آمیبی هیبًَ ثَ تـیبک  ،ثَ تْلیؼات ػؿ هٌبٓن ىوبلی ثنتگی ػاؿػ .ػؿ
ایي هْؿػ ،کبُو هْاؿػ کيق ّ ّجٔ تـیبک ىبیؼ ثَ ػلیل ػّؿٍ ْٓالًی تْلیؼ کن تـیبک ػؿ هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى ثبىؼ.

" .103تجارت جهانی تریاک افؽانستان :ارزیابی تهدید" ،UNODC ،جوالی 2011
 .104تقاضا برای  Cherniashkaدر فدراسیون روسیه موجود میباشد ،این ماده از مخلوط تریاک وآنیدرید استیک تولید میشود.این محلول قابل زرق خانگی که از تریاک خام بوجود
آمده از کشیدن عصاره ی الکلویید تریاک با استفاده از محلل های صنعتی مانند آستون بدست آمده و بعدا به محلول قابل زرق با استفاده از آنیدرید استیک،سرکه و جوش شیرین خالص
سازی میشود.
.105اطالعات توسط دفتر منطقوی  UNODCدر آسیای میانه فراهم شده است"،گزارش وضعیت مواد مخدردر  ،"2010نوامبر 2011
 .106الگویی نیز در آمریکای جنوبی دیده شده است،مصاحبه با  ،DEAدوشنبه  ،تاجکستان ،سپتامبر 2011
 " .107جهانی شدن جرم" 2011 ،UNODC ،
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ؽکل :11کؾف ّ ضبظ هْاد هخذس دس آعیای هیاًَ2212-1997 ،

هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

اگـچَ هْاؿػ کيق ّ ّجٔ تـیبک ػؿ هٌطوَ ثَْؿت کلی کبُو یبكتَ امت ،اهب هْاؿػ کيق ّ ّجٔ امتیک آًیؼؿیؼ ػؿ
ػُْ هبثل تْرَ امت .تٌِب کيق ّ ّجٔ امتیک آًیؼؿیؼ ػؿیک ػَُ گؾىتَ ػؿ مبل  2010ػؿ تبریکنتبى ؿط ػاػٍ ّ
ىبهل  440لیتـ ثْػٍ امت .ػؿ ْٓل پٌذ مبل گؾىتَ صؼاهل ػّ هـصلَ تاله هبچبهچیبى ثـای هبچبم ایي هبػٍ اف ٓـین آمیبی
هیبًَ گقاؿه ىؼٍ امت کَ ُـ ػّ هْیَ اف ؿّمیَ ّ اف ٓـین تبریکنتبى هـاؿ ثْػ ثَ اكـبًنتبى هبچبم ىْػٓ .جن
گقاؿىبت ،ؿّػعبًَ اٍلی کَ ػؿاهتؼاػ هـف تبریکنتبى ّ اكـبًنتبى رـیبى ػاؿػ ثـای هبچبم امتیک آًیؼؿیؼ امتلبػٍ هیيْػ،
ُـچٌؼ کَ ىْاُؼ کوی ثـای احجبت ایي هّْْع ػؿ ػمت امت.
ًمؾَ  :15هْاسد کؾف ّ ضبظ گضاسػ ؽذٍ اعتیک آًیذسیذ دس آعیای هیاًَ ّ فذساعیْى سّعیَ بَ همصذ افغاًغتاى()2211-2221

هٌجغ UNODC ،CARICC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی
مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.
* اؿهبم كْم اثتؼایی اًؼ ّ اصتوبال ثؼؼ اف ػؿیبكت آالػبت تبفٍ تـییـ هی پؾیـًؼ.
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ػؿ آمیبی هیبًَ ،هبچبهچیبى ثَ ربػٍ ُبی تْمؼَ یبكتَ ّ عطْٓ هطبؿ ػمتـمی ػاؿًؼ .صؼّػ  70تب  75ػؿٍؼ اف هْاػ هغؼؿ
تْمٔ کبهیْى یب ػیگـ ّمبیل ًولیَ ثَ مـامـ آمیبی هیبًَ اف ٓـین هقاهنتبى ثَ ىِـُبی ػوؼٍ رٌْة ؿـثی ؿّمیَ ّ ؿـة
میجـیَ هٌتول هیگـػػ .108هطبؿُّْاپیوب هؼوْال  15تب  25ػؿٍؼ ػؿ هبچبم هْاػ هغؼؿ ًوو ػاؿًؼ .هْاؿػ کيق ّّجٔ
هْاػی کَ تْمٔ هطبؿ هبچبم هیيؼًؼ ػؿ مبل  ، 2011هغٍَْب ػؿ افثکنتبى ؿّ ثَ اكقایو ثْػٍ امت .ثـامبك آالػبت
هْرْػ اف آمیبی هیبًَ ّ ؿّمیَ ،ػؿ مبل  ،2011اف  55هْؿػ کيق ّ ّجٔ گقاؿه ىؼٍ ،هوؼاؿ هتْمٔ کيق ّ ّجٔ
ُـّئیي ػؿ هطبؿُب  6کیلْگـم ثْػٍ امت (ػؿفهبى ًْىتي ایي گقاؿه)ُ .ـچٌؼ کَ ثب تْرَ ثَ ػّ هْؿػ کيق ّ ّجٔ 191
ّ 118کیلْگـهی کَ ػؿ مبل  2010ثَ تـتیت ػؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ ّ تبریکنتبى اتلبم اكتبػٍ ،هبچبم هْاػ هغؼؿ هوکي امت
ثیيتـ ثبىؼ.
ًمؾَ  :16هحوْلَ ُای لاچاق دس هغیشُای ؽوالی بشاعاط طشیمَ اًتمال ()2212

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى
هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ثب تْرَ ثَ هْاكوتٌبهَ اتضبػ گوـکی کَ ثیي هقاهنتبى ،ؿّمیَ ّ ثالؿّك ثَ اهْب ؿمیؼٍ ،هقاهنتبى آعـیي اینتگبٍ ثبفؿمی
گوـکی ثیي ایي کيْؿ ُب هیجبىؼ کَ ایي اهـ هؼیـیت هـف ػؿ ایي هٌطوَ ؿا پـچبلو تـ عْاُؼ ًوْػ ُ .109ـچٌؼ کَ ایي
هـاؿػاػ هوکي امت ؿًّؼ تزبؿت ؿا ؿىؼ ػُؼ ،تبحیـات آى ثـهبچبم هْاػ هغؼؿ تب فهبى ًْىتي ایي گقاؿه ٌُْف ًبهيغٌ
هیجبىؼ .ثبّرْػ ایي ،ثطْؿکلی صزن هبچبم ؿّ ثَ اكقایو امت ّ ًتیزتب ىوبؿکبهیًِْبی ىجکَ صول ًّول ثیي الوللی ربػٍ ای
( 110 )TIRػؿ مـامـآمیبی هیبًَ ؿّثَ اكقایو هیجبىؼ (ثَ رؼّل  12هـارؼَ کٌیؼ ) .ایي ؿىؼ ثیبًگـ اكقایو ًگـاًی ًِبػ
ُبی تٌلیؾ هبًْى گـػیؼٍ امت111کَ هؼتوؼ اًؼ کَ افىجکَ صول ّ ًول ثیي الوللی ربػٍ ای (  )TIRرِت هبچبم هْاػ هغؼؿ
امتلبػٍ ٍْؿت هیگیـػ .ثؼّى ىک ایي ّّؼیت اػوبل مغتگیـی ُبی ثیيتـی ؿا ػؿ هـفُب هی ٓلجؼ.

" .108تجارت جهانی تریاک افؽانستان :ارزیابی تهدید" ،UNODC ،جوالی 2011
 .109به محض اینکه محموله وارد مرز یکی از کشور های اتحادیه میشود ،مقامات مرز آنرا محموله ای خانگی در نظر گرفته و در صورتی که مهرشده باشند بررسی نمیشوند.
 .110کامیونهای  TIRدر گمرک مبدا بررسی و مهرزده میشوند.
 .111مصاحبه با تحلیل گر مرکز هماهنگسازی و معلوماتی آسیای میانه ،آلماتی،قزاقستان،جون  ،2010مصاحبه با مقامات پولیس قزاقستان در آستانه ،سپتامبر 2011
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جذّل  :12ؽواس کاهیًِْای فؼال با لشاسداد  TIRدس آعیای هیاًَ ()2229-2226
کيْؿ

2006

2007

2008

2009

تبرکنتبى

26

27

41

86

هـؿقمتبى

1427

1878

1804

1892

هقاهنتبى

3337

4739

5161

5235

افثکنتبى

ًبهؼلْم

900

ًبهؼلْم

1400

هٌجغUNECE :

تشکوٌغتاى
ًمؾَ  :17هغیشُای اصلی لاچاق هْاد هخذس ّ ساُشّ ُای تشاًغپْستی دس تشکوٌغتاى

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى
هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ..

ػؿثیي کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ،تـکوٌنتبى ْٓالًی تـیي هـف ؿا ثب اكـبًنتبى ػاؿػ ( 744کیلْهتـ) .اف ًوطَ ًظـ صول ّ
ًول ،ایي کيْؿ ػاؿای ًْاصی کبهال ُوْاؿ ثب روؼیت پـاکٌؼٍ ػؿ هـف اكـبًنتبى هیجبىؼ ًّیق ػاؿای ؿاُِبی اؿتجبٓی ثب کٍْ
هلوبف ّروِْؿی امالهی ایـاى ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ هیجبىؼ .هـف تـکوٌنتبى ّ اكـبًنتبى ػوؼتب هٌبٓن ٍضـایی ّثنیبؿ
ػّؿاكتبػٍ ثْػٍ ّاؿلت هنیـی ثـای ػجْؿّهـّؿ هجیلَ ُبی کْچی هیجبىؼ .ثَ ػلیل ُوْاؿ ثْػى ًْاصی ،هـفثبًبى ثَ آمبًی
هبػؿ ثَ کٌتـل كؼبلیتِبی هبچبم هیجبىٌؼ ،اهب هبچبهچیبى اكـبى هتکی ثَ ؿىٍْ ػُی ّ علبکبؿی هیجبىٌؼ .چٌؼیي هوبم پْلیل
مـصؼی اكـبى ثؼلیل مِْلت مبفی ػؿ اهـ هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ تـکوٌنتبى ػمتگیـ ّ هضبکوَ ىؼٍ اًؼ ُ.112وچٌیي هّْْع
كنبػ ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ثیبًیَ ُبی ؿموی ؿییل روِْؿ تـکوٌنتبى ،هـثبًولی ثـػیوضوؼف ػیؼٍ هیيْػ ،اّ ػؿ ایي ثیبًیَ
ُب عْامتبؿّاکٌو مـیغ ػلیَ ایي تِؼیؼ ىؼٍ امت.113 .
.112در دسامبر ،2010یک افسر پولیس به جرم همکاری قاچاق مواد به ترکمنستان و ایران به  10سال زندان محکوم شد ،مجله خبری پژواک،کابل 15 ،دسامبر 2010
" .113رییس جمهور ترکمنستان به آژانسهای داخلی دستور مبارزه با مواد مخدر را صادر کرده است"،ترکمنستان 12 ،می 2010
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هْهؼیت ُبی ُوزْاؿ ثب ًوبٓ ػجْؿ ّ هـّؿ هـف ؿموی اهبم ًظـ ػؿ تـکوٌنتبى (ُن هـف ثَ آهیٌَ ػؿ ّالیت كبؿیبة
اكـبًنتبى) ّ ىیـصت آثبػ (ُن هـف ثب تْؿؿٌؼی ػؿ ّالیت ُـات اكـبًنتبى) ػّ هٌطوَ اف مَ هؼجـّؿّػی اٍلی کَ ثطْؿ
کلی ثـای اًتوبالت کْچک هْاػ امتلبػٍ هیيْػ ،هیجبىٌؼ .ػؿ فهبى ًْىتي ایي گقاؿه ؿّفاًَ صؼّػ ّ 50میلَ ًولیَ اف هـف
اهبم ًظـ ؿكت ّآهؼ هیکٌٌؼ114کَ ثیيتـ ىبهل هضوْلَ ُبی کبًتیٌـی ّ ًلت ّیب تبًکـُبی گبف هیجبىٌؼ .هؼجـ ىیـصت آثبػ
ىبهل عطْٓ ؿیل هیجبىؼ کَ ػؿ  15کیلْهتـی ثَ هضل اًتوبالت ػؿ تْؿؿٌؼی ّالیت ُـات اهتؼاػ هی یبثؼ .عؼهبت ؿیلی ػؿ
تْؿؿٌؼی گٌزبیو صؼّػا ّ 50اگي ػؿ ؿّف 115ؿا ػاؿػ ّ یک هْؿػ کيق ّ ّجٔ کْچک  2کیلْیی ُـّئیي ػؿ یکی اف
اًتوبالت ػؿ هبٍ هی  2010گقاؿه ىؼٍ امت .ثَ ًول اف گقاؿىبت ،ثیيتـ  20تب  30کبهیًْی کَ ؿّفاًَ اف ىیـصت آثبػ
هیگؾؿًؼ ،کبهیْى ُبی تـاًقیتی ثْػٍ ّ هوبهبت تـکوٌنتبى ثب آویٌبى کبهل ثیبى ػاىتٌؼ کَ توبهی کبهیًِْب  100ػؿٍؼ
ثبفؿمی هیيًْؼ .116ثـامبك ایي ًول هْلِب ّآالػبت هضؼّػ افهْاؿػ کيق ّ ّجٔ ،ایي اهکبى ّرْػ ػاؿػ کَ هبچبهچیبى
چٌؼیي هبیل اف ایي هؼبثـ گؾىتَ ّ ثَ ربػٍ پبییي ؿّػعبًَ ثبف گـػًؼ  .117صزن ػاػّمتؼُبی تزبؿتی اف ایي ػّ هؼجـ ؿّ ثَ
اكقایو امت  ّ 118ایي كـٍتِبی رؼیؼی ثـای هبچبهچیبى كـاُن هیکٌؼ .ػؿهوبینَ ثب هؼبثـ هـفی اكـبًنتبى ثب تبریکنتبى ّ
افثکنتبى ،گؾؿگبٍ هـفی تـکوٌنتبى صزن کوتـی اف ػاػّمتؼُبی تزبؿتی ؿا ىبُؼ ثْػٍ کَ ایي اهـ علبمبفی ؿا ثـای
هبچبهچیبى هيکل مبعتَ امت.119
هوبهبت تـکوي ُوچٌیي اف هْاؿػ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ -ػوؼتب تـیبک -ػؿ ًْاصی هـفی ّالیت ثبػؿیل اكـبًنتبى
افٓـین ػجْؿ گبٍ کْچک هْؿیچبم ػؿ ًبصیَ هـؿبة (ثبػؿیل) ثَ ػٌْاى هجؼا كـّی گقاؿه ػاػٍ اًؼ .ػجْؿ هْاػ افًوطَ
هـف هوکي امت ثَ عيًْت کيیؼٍ ىؼٍ ّ ػؿگیـی ُبی هنلضبًَ هیبى هوبهبت هـفی تـکوي ّ هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ ؿا ثَ
ثبؿ آّؿػ .ثؼلیل هٌقّی ثْػى  ،ىبیؼ تؼزت آّؿ ثبىؼ کَ تـکوٌنتبى عيًْت ُبی ثنیبؿ هِیجی ؿا ػؿؿاثطَ ثب هبچبم ىبُؼ
امت .ػؿ مپتبهجـ  ،2008ىوبؿی اف هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ ثؼؼ اف رٌگ مٌگیي کَ ربى تؼؼاػی اف اكنـاى پْلیل تـکوي ؿا
گـكت ثَ ُالکت ؿمیؼًؼ.120
تـکوٌنتبى اف ًوطَ ًظـ هْاؿػ کيق ّ ّجٔ ُـّئیي ػؿ هٌطوَ ػؿ مبل  2010آعـیي ربیگبٍ ؿا ثغْػ اعتَبً ػاػٍ،
(ّجٔ  104کیلْ گـام) اهب ػؿ هنوت کيق ّ ّجٔ تـیبک ثب ّجٔ  757کیلْگـام ػؿ ربیگبٍ اّل هـاؿػاؿػ .ثـامبك گلتَ
ُبی هـفثبًبى تـکوٌنتبى ،هضوْلَ ُبی ُـّئیي اف ٓـین اكـبًنتبى فیبػ ًینت ( 2تب صؼاکخـ  20کیلْگـام) ّ ؿاُِبی
ػجْؿّهـّؿ ػؿ هٌبٓن ػّؿػمت ًّوبٓ ػجْؿی ؿیـهبًًْی هـفی هیجبىؼ .121ػؿمبل ّ ،2010جٔ هْاػ تْمٔ هوبهبت
تـکوي ػؿ هـف اكـبًنتبى هزوْػب ثَ  4کیلْگـام ُـّئیي ّ 67کیلْگـام تـیبک ؿمیؼ .ثبیؼ ػؿًظـػاىت کَ كوؼاى ُوکبؿی
ّ ػؼم ىـیک مبفی آالػبت هیبى اكـبًنتبى ّ تـکوٌنتبى ػؿمِْلت مبفی ػولیبت ّؼ هْاػ هغؼؿ هْحـّاهغ ًيؼٍ امت.

 .114بانک انکشاؾ آسیاییhttps://www.cimicweb.org/Documents/Railway% 20Documents/Phase% 20II_Final_ June%2023%2710.pdf ،2010 ،
www.cimicweb.org/Documents/Railway%20Documents/Volume%202%20Supplementary%20Rerports.pdf.115
.116ماموریت  UNODCدر ترکمنستان،نوامبر 2009
.117در یک مورد اخیر 8 ،کیلو هروئین به سمت ترکمنستان از طریق خان چارباغ که در چند کیلومتری معبر امام نظر قرار دارد انتقال یافت.
www.pajhwok.com/en/2011/10/05/district-police-chief-among-5-convicted-drug-charges
".118افزایش  30درصدی درآمدها در بندر شمالی افؽانستان" ،ارزیابی بی بی سی 26،آگست  ،2011به نقل از بانک انکشاؾ آسیایی ،معبر امام نظر با افزایش حجم تجارتها میان
آسیای میانه و شبه قاره هند بزودی بندرمرزی مهمی تبدیل خواهد شد،به بانک انکشافی آسیا مراجعه شود:
https://www.cimicweb.org/Documents/Railway%20Documents/Phase%20II_Final_June%2023%2710.pdf
.119مصاحبه ،بانک انکشاؾ آسیایی ،کابل ،جون 2010
".120خشونتهای مربوط به مواد در ترکمنستان" ،بی بی سی 14 ،سپتامبر http://news.bbc.co.uk/2/hi/7614983.stm ،2008
.121مصاحبه با نگهبانان مرزی ترکمن ،شیرحت آباد ،ترکمنستان ،اکتبر 2009
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جذّل  :13هْاسدکؾف ّ ضبظ گضاسػ ؽذٍ هْادهخذسدسهشصافغاًغتاى ّ تشکوٌغتاى ،عال 2212
ًْع هْاػ
تـیبک
ُـّییي

هوؼاؿ
(ثَ کیلْگـام)
67
4

هزوْع هوبػیـ تـیبک کيق ّّجٔ
ىؼٍ ػؿ تـکوٌنتبى ػؿ 2010

 757کیلْ گـام

هْاؿػ کيق ّّجٔ هـفی ثَ
ًنجت توبم هوبػیـ کيق ّّجٔ ىؼٍ
تـیبک ػؿ 2010

 9ػؿٍؼ

هزوْع هوبػیـ ُـّییي کيق
ّّجٔ ىؼٍ ػؿ تـکوٌنتبى ػؿ
2010
هْاؿػ کيق ّّجٔ هـفی ثَ
ًنجت توبم هوبػیـ کيق ّّجٔ ىؼٍ
ُـّییي ػؿ 2010

هکبى
هـف اكـبًنتبى-تـکوٌنتبى
هـف اكـبًنتبى-تـکوٌنتبى

 104کیلْ گـام

 4ػؿٍؼ

هٌجغ :روغ آّؿی ىؼٍ اف گقاؿه ُبی ػّلتی ،ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ.
*اؿهبم كْم اثتؼایی اًؼ ّ اصتوبال ثؼؼ اف ػؿیبكت آالػبت تبفٍ تـییـ هی پؾیـًؼ.

ُـّئیي ّجٔ ىؼٍ ػؿ تـکوٌنتبى ػؿ مبل  2010ػؿهوبینَ ثب هوؼاؿ ُـّئیي هبچبهی ثَ ایي کيْؿثَ ًنجت  3تب  5ػؿٍؼ
هیجبىؼ .ػؿ مبل  ،2009تـکوٌنتبى ثب تکیَ ثـ ػّ هْؿػ ػوؼٍ کيق ّّجٔ ُـّئیي کَ هٌزـ ثَ اكقایو  10تب  20ػؿٍؼی
هیقاى رلْگیـی اف هبچبم ُـّئیي گـػیؼ ،هْكن ثَ کيق ّ ّجٔ  420کیلْگـام ُـّئیي ىؼ  .ػؿهنوت تـیبک ،ثب تْرَ ثَ
ایٌکَ ػؿمبلِبی  2010ّ 2009تـکوٌنتبى ثیيتـیي تـیبک ؿا ًنجت ثَ ُـکيْؿ آمیبی هیبًَ کيق ّّجٔ کـػٍ امت،122
تؼزت آّؿ امت کَ ایي کيْؿ توـیجب هوؼاؿ ًنجتب کوی تـیبک ؿا ّاؿػ هیکٌؼ( 1تب  3تي تـیبک ْٓؿی کَ تْمٔ UNODC
ثـآّؿػ گـػیؼٍ امت) .هیقاى کيق ّّجٔ ایي کيْؿ ػؿ مبل ً ،2009نجت ثَ صزن تـیبک ثـآّؿػ ىؼٍ کَ ّاؿػ کيْؿ
هیيْػ 25 ،تب  27ػؿٍؼ تغویي فػٍ ىؼٍ امت کَ هزوْػب کيق ّ ّجٔ  757کیلْ هیيْػ .صتی كیَؼی پبییي تـ آى ًيبى
ػٌُؼٍ ی کبؿایی ػبلی پْلیل تـکوٌنتبى هیجبىؼ .ایي کبؿایی ػؿمبل گؾىتَ ّهتی کَ تـکوٌنتبى هزوْػب  1259کیلْتـیبک ؿا
کيق ّّجٔ کـػ ثطْؿػزیجی اكقایو یبكت .ثغيی اف ایي ػولکـػ ػبلی هـثْٓ ثَ امتغجبؿات هْی ایي کيْؿ ّ ىجکَ
پْلیل ثَ ىوْل تبمیل اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ ػؿ رٌْؿی  2008ثْػٍ امتّّ .ؼیت هْرْػ ػؿ کيْؿ ّ ظـكیت پْلیل ّ
امتغجبؿات هْی تـکوٌنتبى كـٍت كؼبلیت آفاػاًَ ثـای ىجکَ ُبی عبؿری هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ایي کيْؿ ؿا ثنیبؿ
هضؼّػ ًوْػٍ امت.
ُـچٌؼ کَ ثَ ػلیل صزن روغ آّؿی آالػبت ّ هنبئل هـثْٓ ثَ ٍضت ایي آالػبت ػؿ تـکوٌنتبى ،کيق هنیـ ُبی
هبچبم هْاػ هغؼؿ کوی هيکل ثَ ًظـ هیـمؼ .ثـ ػالٍّ هؼلْهبت ؿموی ىْاُؼ ّ گقاؿه ُبی ؿیـ ؿموی صکبیت اف ؿىؼ
اػتیبػ ػؿتـکوٌنتبى 123ػاؿػ  .ثـعی اف ایي گقاؿىِب اف هؼتبػ ثْػى صؼاهل یک ػْْ اف عبًْاػٍ ُبی ثقؿگ تـکوي ؿّایت
هیکٌؼ .124ایي اهکبى کبهال ّرْػ ػاؿػ کَ هوؼاؿ تـیبک هَـكی ػؿکيْؿ اف هوؼاؿ ثـآّؿػٍ ىؼٍ ثیيتـ ثبىؼ .اًزبم مـّی ّ
تضوین ػوین ػؿ هنوت امتلبػٍ اف هْاػ هغؼؿ ػؿ تـکوٌنتبى هیتْاًؼ هؼلْهبت ػهیوتـ ّ هْحوتـی ؿا اؿائَ کٌؼ.

 .122گزارش وضعیت مواد مخدر ،دفتر مرکزی در آسیای میانه2011،
.123مصاحبه با  ،INLعشق آباد ،ترکمنستان،نوامبر ،2009مصاحبه با ،WHOعشق آباد ،ترکمنستان،
برای مبارزه علیه مواد مخدر" 1 ،نوامبر Eurasianet, www.eurasianet.org/node/64415،2011
J. CHIVERS, “Heroin Seizes Turkmenistan, a Nation Ill Equipped to Cope”, 11 July 2007, http://www.nytimes.com/2007/07 .124
/11/world/asia/11turkmen.html?pagewanted=all

نوامبر " ، Catherine A. Fitzpatrick،2009تالشهای ترکمنستان
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ؽکل :12کؾف ّضبظ تشیاک دس آعیای هیاًَ دس عال 2212

هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

ثبّرْػ ُن هـف ثْػى 125ػؿ مبلِبی اعیـ هبچبم هضوْلَ ُبی کْچک ُـّئیي اف تـکوٌنتبى ثَ افثکنتبى ّ هقاهنتبى
گقاؿه ًکـػٍ اًؼ .ایي هْیَ ػؿ هْؿػ افثکنتبى ػّؿ اف اًتظبؿ ثَ ًظـ هیـمؼ اف آًزبئیکَ ایي کيْؿ ثب تـکوٌنتبى ُن هـف
هیجبىؼ ّ اف مینتن صول ّ ًول هؼؿى ثـعْؿػاؿ امت ّ .ربلت ایٌزبمت کَ تـکوٌنتبى اف هبچبم هضوْلَ ُبی کْچک هْاػ
هغؼؿ اف افثکنتبى عجـ هی ػُؼ( .رِت هؼلْهبت ثیيتـ ثَ هنوت افثکنتبى هـارؼَ کٌیؼ) .ثبتْرَ ثَ اؿتجبٓبت ػؿیبیی،
گؾؿگبٍ اتَبل ػٌُؼٍ تـکوٌنتبى ّ آؽؿثبیزبى ػیگـ ثؼٌْاى هنیـُبی هبچبم ُـّئیي امتلبػٍ ًویيْػ .ػؿْٓل یک ػَُ گؾىتَ
ُیچ کؼام اف کيْؿ ُبی ُونبیَ تـکوٌنتبى -آؽؿثبیزبى ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ -ػؿ ػؿیبی عقؿ اف هبچبم هْاػ هغؼؿ اف ربًت
تـکوٌنتبى عجـ ًؼاػٍ اًؼ .ػؿ هْؿػ هقاهنتبى ،ػاػّمتؼ کبال ثنیبؿ ًبچیق امت ّ هٌطوَ هـفی هیبى هقاهنتبى ّ تـکوٌنتبى
کبهال ػّؿػمت ثْػٍ ّ توـیجب عبلی اف مکٌَ هیجبىؼ .ایي هّْْع ّ ُوچٌبى هبًْى ّیقای تـکوٌنتبى کَ ّؿّػ عبؿریبى
ّعـّد تـکوي ُب ؿا هضؼّػ مبعتَ امت  ،ایي هنیـ ؿا ثـای هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ توـیجآ ثنتَ امتُ .ـچٌؼ کَ ثب ثـاٍ
اًؼافی عطْٓ هطبؿ ػؿ اّاعـ مبل  2011کَ تـکوٌنتبى ؿا ثب هقاهنتبى ّ روِْؿی امالهی ایـاى هتَل هیکٌؼ ،هوکي
امت ایي ّّؼیت ػؿمبلِبی آتی تـییـکٌؼ .ایي عطْٓ هنیـ تـاًقیت کبال ؿا افایي هٌطوَ ثَ علیذ كبؿك ّ علیذ ػوبى 600
کیلْهتـکْتبُتـمبعتَ ّ ثغيی هِن اف گؾؿگبٍ صول ًّول هبؿٍ ای کَ چیي ؿا ثَ اؿّپب ٍّل هیکٌؼ هضنْة هیگـػػ .ثـ آّؿػ
هیگـػػ کَ ػؿ آؿبف ،مبالًَ صؼّػ  3تب  5هیلیْى تي کبال افیي گؾؿگبٍ ػجْؿ کٌؼ کَ ثؼؼُب ثَ  10تب  12هیلیْى تي اكقایو
ػاػٍ عْاُؼ ىؼ .126ثب کٌبؿگؾاىتي روِْؿی امالهی ایـاى ،ایي ّاهؼیت کَ ؿاُِبی تزبؿتی اؿتجبٓی ثَ هقاهنتبى ًیق ثِتـ
هیيًْؼ هوکي امت كـٍتی ؿا ثـای هبچبهچیبى كـاُن مبفػ تب ػؿرنتزْی هنیـُبی ربیگقیي ثَ هـف تبریکنتبى یب
تـکوٌنتبى ثبىٌؼ.
ػؿ مبل  ،2010ثـ امبك آالػبت ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ػؿ آمیبی هیبًَ ّ اكـبًنتبى هْاؿػ هبچبم ُـّئیي ثَ تـکوٌنتبى ثَ
ػلیل تيؼیؼ کٌتـّل ّ ثبفؿمی ػؿ هـف اكـبًنتبى ّ تبریکنتبى ّ ُوچٌبى پیؼایو کبؿعبًَ ُبی تْلیؼ ُـّئیي ػؿ هـف
اكـبًنتبى ّ تـکوٌنتبى ؿّ ثَ اكقایو امت ُ .127ـچٌؼ کَ ایي هؼلْهبت ثب آالػبت هضؼّػ ثؼمت آهؼٍ اف کيق ّ ّجٔ
هْاػ هغؼؿ ػؿ ػّ ٓـف هـف هـبیـت ػاؿػ ،ایي ػؿ صبلی امت کَ کيق ّ ّجٔ ُـّئیي تْمٔ هوبهبت تـکوي  75ػؿٍؼ
ػؿ مبل  2010کبُو یبكتَ امتُ .ـچٌؼ کَ ػؿ مبل  2009هْیَ ُبی کيق ّ ّجٔ هِوی ثَ حجت ؿمیؼٍ امت ثَ ْٓؿ
هخبل ّجٔ  215کیلْ ُـّئیي ػؿ یک هْیَ ّػؿ هْیَ ای ػیگـ ّجٔ  228کیلْتـیبک هیجبىؼ .اگـ چَ ایي هْاؿػ ػؿ
هنیـروِْؿی امالهی ایـاى ثْػٍ ّ هـثْٓ ثَ هنیـىوبلی ًویجبىؼ .ػؿ مبل  2009صؼّػ 100کیلْ تـیبک اف هـف
تـکوٌنتبى  -روِْؿی امالهی ایـاى کيق ّ ّجٔ گـػیؼ کَ اف مْی ایـاى ثَ تـکوٌنتبى هبچبم هیگـػیؼ .ػؿ ُویي

 UNODC .125دفتر مرکزی در آسیای میانه , “Drug compendium 2010”, 2010
www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_id=17275&type=event&sort=date_desc.126
 .127مصاحبه با افسران مرکز هماهنگی و معلوماتی منطقوی آسیای میانه ،مارچ و سپتامبر 2011
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مبل ،تـکوٌنتبى گقاؿىِبیی هجٌی ثـ هبچبم تـیبک اف روِْؿی امالهی ایـاى ثَ تـکوٌنتبى ػؿاهتؼاػ ػؿیبی عقؿ گقاؿه
ػاػ .ػؿ مبل  ،2010تـکوٌنتبى ؿموب اف  29هْؿػ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف روِْؿی امالهی ایـاى ثَ تـکوٌنتبى گقاؿه ػاػٍ
امت .ثیيتـایي هْاػ ىبهل تـیبک ثْػٍ ّ ػؿهضْلَ ُبی کْچک (2تب  10کیلْگـهی) ّ هتْمٔ ( 20تب 60کیلْگـهی) ثْػٍ
امت .ػؿ مبل  ،2011گقاؿه ُبی هجٌی ثـ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ػّ مْی هـف ایـاى ّ تـکوٌنتبى اف ربًت ًیـّی ُبی
تٌلیؾ هبًْى ُـ ػّ کيْؿ حجت ىؼٍ امت.
ایي هنیـ ػّٓـكَ ثـصنت اتلبم ًینت ،تـکوٌنتبى تٌِب کيْؿ آمیبی هیبًَ هیجبىؼ کَ ثب ایـاى هـف هيتـک ػاؿػ.
ػجْؿّهـّؿُبی ًبهٌظن ػؿ مـتبمـ هـف ػؿ ىوبل ىـم ایـاى ُویيَ اتلبم اكتبػٍ امت کَ اؿتجبٓبت هْهی ػؿ ایي فهیٌَ
ًوو امبمی ایلب هی کٌٌؼ .صؼّػ 35ػؿٍؼ اف هْاػ هغؼؿ تْلیؼی ػؿاكـبًنتبى اف ٓـین روِْؿی امالهی ایـاى ّ ثَ موت
هـف تـکیَ هبچبم ّ اف آًزب اف هنیـ کيْؿ ُبی ثبلکبى ثَ اؿّپب هبچبم هیگـػػ .ثَ ًظـهیـمؼ کَ تؼؼاػی اف هبچبهچیبى ثب
هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ تـکوٌنتبى ثَ روِْؿی امالهی ایـاى ،کٌتـّل ىؼیؼ هـف ثیي اكـبًنتبى ّ روِْؿی امالهی
ایـاى ؿا ػّؿ هیقًٌؼ .ثَ ػجبؿت ػیگـ ،ثَ ًظـ هیـمؼ کَ تـکوٌنتبى ًنجت ثَ هنیـ ىوبلی اتَبل ثیيتـی ثَ هنیـثبلکبى
ػاؿػ.

اصبکغتاى
ًمؾَ  :18هغیشُای اصلی لاچاق هْاد هخذس ّ گزسگاٍ ُای حول ًّمل دس اصبکغتاى

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى
هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

افثکنتبى هـف  137کیلْهتـی هيتـک ثب ّالیت ثلظ اكـبًنتبى ػاؿػ .ثٌؼؿ صیـتبى ػؿ ّلنْالی کلؼاؿ ّالیت ثلظ گؾؿگبٍ
ؿموی هـفی امت ّ ػؿیبی آهْ ایي ػّ کيْؿ ؿا اف ُن رؼا هیکٌؼ ػؿ ایي هٌطوَ اف هـف .ثـ امبك هؼلْهبت حجت ىؼٍ ػؿ
گوـک صیـتبى ؿّفاًَ  40تب ّ 50میلَ ًولیَ  -ثیيتـ کبهیْى  -اف ایي هـف ػجْؿ ّ هـّؿ هی کٌٌؼ .هنیـػجْؿی هزِق ثَ
ػمتگبٍ امکٌـهیجبه ُـ چٌؼ گبُی اّهبت ایي ػمتگبٍ ػؿمت کبؿ ًوی کٌؼ .توبم هـف ثبمین عبؿػاؿ ػّ ٓـكَ صَبؿثٌؼی ىؼٍ
ّثـرِبی هـاهجت ثب مینتوِبی هغبثـٍ ػؿكْاٍل ًقػیک هـاؿػاؿًؼ .یک ثٌؼؿ ػؿیبیی ثقؿگ ػؿ ىِـ تـهق افثکنتبى
ؿّفاًَ ظـكیت اًتوبل توـیجب  1000تي ثبؿ ؿا ثب هبین ُبی  65كْت ثَ كبٍلَ  25کیلْهتـی موت ىـم ثٌؼؿعيکی صیـتبى
اكـبًنتبى ػاؿا هیجبىؼ .توـیجآ توبهی ایي ثبؿُب ػؿکبًتیٌـ اًتوبل ػاػٍ هیيْػ ُّوچٌیي اف اكـبًنتبى ًیق ثَ ایي ثٌؼؿ کبال هٌتول
هیيْػُ .ـ ؿّف ،مَ هطبؿ ثبؿثـی کَ صبال ثَ هقاؿىـیق ػؿ ّالیت ثلظ گنتـه یبكتَ ،توـیجب  1000کبًتیٌـؿا ػؿ اهتؼاػ
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هـف افثکنتبى ّاكـبًنتبى اًتوبل هی ػُؼ  .128افثکنتبى یکی اف هِوتـیي ىـکبی تزبؿی اكـبًنتبى امت ّ ایي کيْؿ ػؿ
تْمؼَ ّ اًکيبف اهتَبػ هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى مـهبیَ گؾاؿی ُبیی چيوگیـی ًوْػٍ امت.
ؽکلّ :13اسدات افغاًغتاى دس عال 2229
14.77% 14.21%
12.60%

8.61%

8.56% 8.24%
7.18%
6.10%
4.03% 3.97%
1.28% 1.28%

1.55%

2.61% 2.41% 2.40%

Others

Turkey

Malaysia

Tajikistan

India

USA

Turkmenistan

Russia

Germany

Kazakhstan

Dubai

Iran

China

UAE

Uzbekistan

Pakistan

هٌجغ :اػاؿٍ اصَبیَ هـکقی اكـبًنتبى ،هـکق تضوین اهتَبػی افثکنتبى

تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ ػّ مْی هـف اكـبًنتبى ّ افثکنتبى ثَ ػلیل ؿّاثٔ هْهی افثک ُب ثَ آمبًی ىکل هیگیـػ .ػؿ
ًْاصی ّالیت ثلظ کَ ُن هـف افثکنتبى هیجبىؼ ثیيتـ اهْام تـکوي مبکي ػؿ هٌطوَ هْاػ هغؼؿ ؿا هبچبم هیکٌٌؼ ( ثَ ًويَ
فیـ هـارؼَ کٌیؼ) .هؼوْال ایي اكـاػ ثبفؿگبًبى کْچکی ُنتٌؼ کَ ػؿ اًتوبالت هنتوین هْاػ هغؼؿ ػمت ػاؿًؼ .فثبى افثکی
ًیق ػؿ ّالیت ثلظ ػؿ اهلیت هیجبىؼ ّلی فثبى كبؿمی تْمٔ  50ػؿٍؼ اف روؼیت مبکي ػؿ ثلظ ٍضجت هیيْػ ػؿ صبلیکَ
فثبى ػّم ؿایذ ثؼؼ اف كبؿمی ػؿ ایي ّالیت پيتْ ّ ثَ تؼویت آى تـکوٌی ( 11.9ػؿٍؼ) ّافثکی (129)10.7هیجبىؼ .ػؿ
صویوت ،ػؿ ػیگـ ًْاصی ّالیت ثلظ ،هبچبهچیبى ػوؼٍ اف هْم پيتْى هیجبىٌؼ(ثَ هنوت هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى ػؿ ایي گقاؿه
هـارؼَ کٌیؼ).

http://uzbekistan.usembassy.gov/incsr_2009.html.128
www.cimicweb.org/Documents/Railway%20Documents/Volume%202%20Supplementary%20Rerports.pdf.129
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ًمؾَ  :19تـکیت هْهی ػؿ ّلنْالی ُبی ّالیت ثلظ

هٌجغّ :فاؿت اصیب ّ اًکيبف ػُبت اكـبًنتبى NPS ،UNAMA ،یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ
ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ثؼلیل کٌتـل ىؼیؼ ػؿ هـف افثکنتبى -اكـبًنتبى ػؿ صیـتبى ( کَ هؼیْى کْتبٍ ّ هزِق ثْػى هـف ّ صْْؿكؼبل ًیـّی
ُبی تٌلیؾ هبًْى هیجبىؼ ) ،هبچبهچیبى اكـبى تـریش هیؼٌُؼ اف ػجْؿ گبٍ ُبی ؿیـؿموی امتلبػٍ کٌٌؼ ّ یب ُن اف ٓـین هـف
تبریکنتبى ّاؿػ افثکنتبى هیيًْؼُ .ـچٌؼ کَ ٌُْف ُن تالىِبیی ثـای هبچبم هنتوین اف هـف ؿموی صیـتبى ٍْؿت
هیگـػ .130 .ثبّرْػ ایي ثیيتـهضوْلَ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ اف ایي هـف افهٌبٓن ػجْؿؿیـؿموی هیجبىؼ ّ ػوؼتب ىبهل
هضوْلَ ُبی کْچک هْاػ هغؼؿ هیجبىؼ کَ ػؿتبؿیکی ىت ثَ افثکنتبى هبچبم هیگـػًؼ .ػجْؿّهـّؿهبچبهجـاى اكـبى اف
ٓـف ىت ثبتْرَ ثَ کٌتـل گيت ىجبًَ پْلیل افثکنتبى ثـ ػؿیبی آهْ عطـاتی ؿا ثـای هبچبهچیبى ثَ ثبؿهی آّؿػ اف
آًزبئیکَ ُـ لضظَ اصتوبل ػؿگیـی هنلضبًَ ّ کيتَ ىؼى ٓـكیي ّرْػ ػاؿػ.
لطاس دس حال ػبْس اص پل حیشتاى دس هشص اصبکغتاى-افغاًغتاى

هٌجغ :ػكتـ  UNODCػؿ اكـبًنتبى

 .130در سال  ،2010گمرک ازبکستان موفق به کشؾ وضبط دو محموله که به ترتیب شامل  66کیلو تریاک و  2.5کیلو هروئین بود ،گردید.
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ػؿ مبل  ،2010هزوْػب  2.5کیلْ ُـّئیي ّ  131کیلْ تـیبک ػؿ هـف افثکنتبى-اكـبًنتبى کيق ّ ّجٔ گـػیؼ کَ تٌِب
یک ػؿٍؼ اف کل هْاؿػ کيق ّّجٔ ُـّئیي (  1.004کیلْگـام) ػؿمبل  2010ػؿ افثکنتبى ؿا تيکیل هیؼُؼ ،اهب 25
ػؿٍؼ اف هزوْع هْاؿػ کيق ّ ّجٔ تـیبک ( 519کیلْ) هیجبىؼ .ثب گيبیو عطْٓ ؿاٍ آُي ػؿ آگنت  2011کَ صیـتبى
ؿا ثَ هقاؿىـیق هتَل مبعتَ ،ایي تٌبمت ،هغٍَْب ػؿؿاثطَ ثب ّجٔ ُـّئیي هوکي امت تـییـ کٌؼ .ثب هبثلیت صول ّ
ًول ؿّفاًَ ُيت هطبؿ اف عطْٓ ؿاٍ آُي رؼیؼ ػؿُـػّموت ّیب صؼّػا  9هیلیْى تي ػؿمبل ،صزن هؼبهالت تزبؿی
ثیي ػّکيْؿاكقایو عْاُؼ یبكتُ .وچٌبى کَ ایي عطْٓ ثبػج تْمؼَ تزبؿت ػؿ هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى هیيْػ،
كـٍتِبیی ؿا ًیقثـای هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ ثـای هبچبم هنتوین ثَ افثکنتبى كـاُن هیکٌؼ .هبچبهچیبى امتیک آًیؼؿیؼ ثب
امتلبػٍ اف اؿتجبٓبت ثیي الوللی افثکنتبى ّ توبّبی فیبػ ایي هْاػ ػؿ ثبفاؿُبی اكـبًنتبى صؼاکخـ امتلبػٍ ؿا عْاٌُؼ ثـػ.
اكقایو صزن تزبؿت ػؿایي هـف ثب ػؿ ًظـ ػاىت ظـكیت كؼلی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ّ کبؿهٌؼاى
گوـک اكـبًنتبى هتٌبمت ثَ ًظـ ًوی ؿمؼ .ػؿٍْؿت اكقایو ُوکبؿی ُبی هـفی ثیي ایي ػّ کيْؿ ًگـاًی ُبی کوتـی
عْاُؼ ثْػ ،اهب كؼال ّ ثـعالف ؿّاثٔ مبلن تزبؿتی ظبُـا ُیچ اؿتجبٓبتی هیبى هوبهبت افثک ّاكـبى رِت هجبؿفٍ ػلیَ
هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ایي ًوطَ هـفی ّرْػ ًؼاؿػ.
جذّل  :14هْاسد گضاسػ ؽذٍ کؾف ّضبظ هْاد هخذس دس هشص اصبکغتاى-افغاًغتاى دس عال 2212
ًْع هْاػ هغؼؿ

هوؼاؿ (ثَ کیلْگـام)

هکبى

تـیبک

131

هؼجـ صیـتبى

ُـّییي

2.5

هؼجـ صیـتبى

هزوْع هوبػیـ تـیبک کيق ّّجٔ ىؼٍ ػؿ افثکنتبى
ػؿ 2010

 1004کیلْ گـام

هْاؿػ کيق ّّجٔ هـفی ثَ ًنجت توبم هوبػیـ کيق
ّّجٔ ىؼٍ تـیبک ػؿ 2010

 25ػؿٍؼ

هزوْع هوبػیـ ُـّییي کيق ّّجٔ ىؼٍ ػؿ
افثکنتبى ػؿ 2010

 519کیلْ گـام

هْاؿػ کيق ّّجٔ هـفی ثَ ًنجت توبم هوبػیـ کيق
ّّجٔ ىؼٍ ُـّییي ػؿ 2010

 1ػؿٍؼ

هٌجغ :روغ آّؿی ىؼٍ اف گقاؿه ُبی ػّلتی ،ػكتـ هٌطوْی  UNODCثـای آمیبی هیبًَ ،هٌبثغ هطجْػبتی افثک.
*اؿهبم كْم اثتؼایی اًؼ ّ اصتوبال ثؼؼ اف ػؿیبكت آالػبت تبفٍ تـییـ هی پؾیـًؼ.

توـیجآ هيکالت هيبثِی ػؿ هنوت اؿتجبٓبت ػؿهـفتبریکنتبى ّ افثکنتبى ّرْػ ػاؿػ کَ ًگـاًی رؼی ؿا ثـای تالىِبی
هٌطوْی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػهغؼؿ ثَ ّرْػ آّؿػٍ امت فیـا هـفاٍلی افثکنتبى کَ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف آى ٍْؿت
هیگیـػ هـف ىـهی آى ثب تبریکنتبى امتٌُ .گبم ؿمیؼى ثَ هـفتبریکنتبى-اكـبًنتبى ،هبچبهچیبى اف اهتؼاػ هـف افثکنتبى-
تبریکنتبى رِت اًتوبل هْاػ هغؼؿ ّ هغٍَْآ چـك کَ ثَ ْٓؿ کبهل ربمبفی ىؼٍ امتلبػٍ هیکٌٌؼ کَ ثبػج ثـّف
ػؿگیـیِبی هنلضبًَ ثیي هبچبهچیبى ّهـفثبًبى ػؿػّٓـف هـف هی گـػػ .131هبچبهچیبى هوکي امت اف هنیـُبی هبًًْی
هـف یب ُن ثب تکیَ ثـ ؿّاثٔ كبهیلی ػؿ ؿّمتب ُبی ػّٓـف هـف هْاػ هغؼؿ ؿا هبچبم کٌٌؼ .هـف ظبُـا تضت کٌتـّل کبهل
هـفثبًبى افثک کَ ثغْثی آهْفه ػیؼٍ اًؼ ّ هؼبه آًِب ًنجتب فیبػ امت هـاؿ ػاؿػ کَ هٌزـثَ کيق ّّجٔ هوؼاؿ فیبػی
هْاػ هغؼؿ تْمٔ ایي ًیـُّب گـػیؼٍ امت ُـ چٌؼ کَ اكقایو ُوکبؿیِب ػؿ اهتؼاػ هـف هٌزـ ثَ ػمت آّؿػى آالػبت
ثیيتـی ػؿ ؿاثطَ ثَ اؿتجبٓبت ّ هنیـ ُبی ػـَّ ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ هیيْػ.

 .131به نقل از گزارشها ،در دسامبر  ،2009تعدادی از قاچاقچیان تاجیک در حین تالش به قاچاق  23کیلو هروئین به کشور ازبکستان توسط نگهبانان مرزی ازبک به هالکت
رسیدند ،مصاحبه با Panjakentآژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان ،جنورری 2010
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هبثل یبػآّؿینت کَ هبًٌؼ ػیگـکيْؿُبی هٌطوَ ،كنبػ اػاؿی ّ ؿىٍْ ػُی ػؿ هنیـُبی ػجْؿّهـّؿ ٌُْف ثَْؿت هٌظن
اتلبم هیبكتؼ .132ػؿ هْیَ ُبی هيبثَ فیبػی ،ثَ هوبهبت پْل ػاػٍ هیيْػ تب ػؿػُْ ػمت ػاىتي هنتوین ػؿ هبچبم هْاػ
133
هغؼؿ ثَ كـاُن ًوْػى فهیٌَ ػجْؿ هضوْلَ ُبی هبچبم کوک هیکٌٌؼ .هوبهبت افثکنتبى رِت هوبثلَ ثب كنبػ اػاؿی
تاله هی کٌٌؼ ّ عْىجغتبًَ اعیـآ ثـًبهَ ای رؼیؼ رِت اؿتوب عؼهبت گوـکی ؿاٍ اًؼاعتَ اًؼ.134
ؽکل :14کؾف ّضبظ ُشّییي دسآعیای هیاًَ بشاعاط کؾْس دس عال 2212

هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

افثکنتبى ػؿمبل  2010ػؿ فهیٌَ کيق ّ ّجٔ ُـّئیي ػؿثیي کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ػؿٍؼؿهـاؿػاىتُ .وچٌیي تٌِب
کيْؿآمیبی هیبًَ امت کَ ىبُؼ اكقایو  25ػؿٍؼی کيق ّّجٔ ُـّئیي ثْػٍ امت .ایي اكقایو ًيبى ػٌُؼٍ تْاًبیی
پْلیل افثکنتبى ،گوـک ّ اهٌیت هلی ایي کيْؿ هیجبىؼ .ثب تَْؿ ثـ ایٌکَ ػؿ مبل  9 ، 2010تي ُـّئیي اف ٓـین
افثکنتبى هبچبم گـػیؼٍ امت ،هیقاى ّجٔ ُـّئیي ػؿ ایي کيْؿ ثیيتـ اف  10ػؿٍؼ هیجبىؼ کَ ًنجتب ثبال امت .اهب
هیقاى ّجٔ تـیبک ًنجت ثَ ُـّئیي ثنیبؿ ًب چیق امت ّ توـیجآ ثیيتـ اف  3ػؿٍؼ هیجبىؼ .هْاؿػ کيق ّّجٔ ُـّیئي
هؼوْال ثَ هوؼاؿ کْچک ّ هتْمٔ امت(  70تب  120کیلْگـام) ،اهب ػؿ مبلِبی  2011-2010ایي کيْؿ هْكن ثَ کيق ّ
ّجٔ هضوْلَ ُبی ثقؿگ ُـّئیي ( 120 – 70کیلْ گـم) ًیق گـػیؼ .ػوؼٍ تـیي هْؿػ ّجٔ ُـّئیي ػؿ مبل  2010ىبهل
 116کیلْگـام ثْػ کَ ػؿگوـک اّیجک اف ّمیلَ ی ًولیَ ای کَ اف هـفىوبلی ثب تبریکنتبى ػجْؿهیکـػّ ،جٔ گـػیؼ.135
ػؿ مبل  91 ،2011کیلْ ُـّئیي ػؿ ىِـ موـهٌؼ ّجٔ گـػیؼ ایي هضوْلَ افتبریکنتبى ثَ هوَؼ كؼؿامیْى ؿّمیَ
ػؿصـکت ثْػ .هْیَ ُبی کيق ُـّئیي ثب ایي هوؼاؿ ًؼؿتب ػؿ تبریکنتبى ّجٔ ىؼٍ ّتوـیجب ُیچگبٍ ػؿ ػیگـکيْؿُبی
آمیبی هیبًَ ؿط ًؼاػٍ امت .ایي هّْْع ثیبًگـ آى امت کَ اصتوبآل هضوْلَ ُبی کْچک ػؿ تبریکنتبى هجل اف هبچبم ثَ
موت افثکنتبى ثَ هضوْلَ ُبی ثقؿگتـ تجؼیل هیگـػػ.136
هبچبم هْاػ هغؼؿاف تبریکنتبى ،اکخـا تْمٔ هْتـُبی مْاؿی ّ کبهیْى امت ّ تب هقاهنتبى اػاهَ پیؼا هی کٌؼ .ىوبؿی اف
هنیـُبی ػاعلی هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ػاعل کيْؿّرْػ ػاؿػ اهب تبىکٌؼ ثَ ػٌْاى ًوطَ توـکق ثَ ىوبؿ هیـّػ ّ ثیيتـ
هضوْلَ ُب اف ایي ىِـ ػجْؿ ّ هـّؿ هی کٌؼ .هنیـُبی عْة ؿاٍ آُي ّ ربػٍ ای ثب هقیت ُوزْاؿی ثب اّثالمت ػؿ هٌبٓن
رٌْثی هقاهنتبى ّ هْاؿػ کيق ّ ّجٔ هْاػ صکبیت اف کلیؼی ثْػى ایي هنیـ ثَ ػٌْاى هنیـ اٍلی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ
عبؿد اف کيْؿهیکٌؼ.

“International Logistics Centres/Nodes Network Central Asia at the Republic of Kazakhstan, KyrgyzRepublic, Republic of Tajikistan, .132
Republic of Uzbekistan and the Republic of Turkmenistan”, Progress Report Number Two, July – December 2009- 15 January 2010,
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/64ll/64ll4.pdf
Maksim Yeniseyev, “Fighting corruption in Uzbek Customs a major concern”, Central Asia online, .133
centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2011/11/04/feature-01, 2011-11-04
“Uzbekistan adopts new programme to improve customs service”, .134آژانس خبری رانگوم , 5نوامبر2011
“Uzbek Customs officers net nearly 130 kg of heroin in three cases”, .135وبسایت آژانس خبری ازبک 23،جون 2010
 .136بزرگترین مورد کشؾ وضبط در تاجیکستان در سال  2011وزنی معادل  31کیلوگرام داشته است ،مصاحبه با تحلیل گر  ،CARICCجنوری 2012
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گؾؿگبٍ ػیگـ ؿاٍ آٌُی ّ ربػٍ ای هبچبم هْاػ هغؼؿ افهٌطوَ ػّؿاكتبػٍ کبؿاکل-پبکنتي ػؿ موت ؿـثی هٌگینتْاّثالمت ػؿ
هقاهنتبى هیگؾؿػ .اگـچَ ػؿ ًگبٍ اّل هوکي امت هبثل ػؿک ًجبىؼ اهب ایي هنیـ ثَ هنیـُبیی ػؿ تـکوٌنتبى هٌتِی
هیگـػػ .137ثـای هؼت ْٓالًی تَْؿهیيؼ کَ هبچبم اف ایي هنیـ ػوؼتب ىبهل هضوْلَ ُبی کْچک ثْػٍ کَ ثَ هوَؼ ثبفاؿ
ُبی هضلی ػؿ ًْاؿ هـفی تـکوٌنتبى هبچبم هیگـػػ  .138اهب صبال ثٌظـهیـمؼ کَ هضوْلَ ُبی ثقؿگتـ  20تب  30کیلْیی
ُـّئیي ًیق اف ایي هنیـ هبچبم هیيْػ .ػؿ آپـیل مبل  2010پْلیل افثکنتبى اف ػجْؿ یک گـٍّ هبچبهجـ کَ اف ایي هنیـ
امتلبػٍ هیکـػًؼ رلْگیـی ثؼول آّؿػ .139هِوتـ ایٌکَُ ،یچ گقاؿىی هجٌی ثـ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف ٓـف تـکوٌنتبى ػؿ
ػمت ًینت.
افثکنتبى اف ثِتـیي اؿتجبٓبت ُْایی ػؿ هٌطوَ ثـعْؿػاؿ امت (ثَ ّویوَ ایي گقاؿه هـارؼَ کٌیؼ) .ثب ّرْػ ایي،
 UNODCاف هضوْلَ ُبی ُـّئیٌی کَ اف ٓـین ُْا ثَ کيْؿهٌتول هیيْػ گقاؿىی ػؿ ػمت ًؼاؿػ کَ ثیبًگـ ایي هّْْع
امت کَ اکخـ هْاػ هغؼؿ اف ٓـین عطْٓ ؿاٍ آُي یب ربػٍ اف هنیـ افثکنتبى ثَ هقاهنتبى هبچبم هیگـػػ .ػؿ صبل صبّـ
افثکنتبى تٌِب کيْؿ تـاًقیت ثـای کبال ُبی تبریکنتبى ّ اكـبًنتبى هیجبىؼ کَ اف ٓـین ؿاٍ آُي صول ّ ًول هیگـػػ .ػؿ
مبل  ،2011ایي کيْؿ اف کيق ّّجٔ هوؼاؿ فیبػی هْاػ هغؼؿ ػؿ ىجکَ ؿاٍ آُي گقاؿه ػاػ کَ ػّ مْم اف کل هْاؿػ
کيق ّّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ ؿا تيکیل هیؼُؼ .اکخـ هْاؿػ کيق ّّجٔ ػؿ هطبؿ هضوْلَ ُبی کْچک ثیي  5تب
 15کیلْ گـم هیجبىؼ ّ ُیچ هْؿػی ثیيتـ اف  20کیلْ ًجْػٍ امت (لنت هْاؿػ کيق ّّجٔ گقاؿه ىؼٍ ػؿ  2011ؿا ػؿ
ّویوَ ثجیٌیؼ) .ػؿ مبل  ،2009پْلیل افثکنتبى هوؼاؿ 126کیلْ ُـّئیي ؿا ّجٔ ًوْػ کَ اف ٓـین عطْٓ ؿاٍ آُي ثَ
هوَؼ كؼؿامیْى ؿّمیَ هبچبم هیگـػیؼّ .جٔ ایي هضوْلَ  126کیلْئی ثَ تٌِبئی افهزوْع ّجٔ هضوْلَ ُبی کْچک
مبل  2011ثیيتـ هی ثبىؼ .ؿّه ُبی هغلی مبفی هْاػ هغؼؿ هتلبّت هی ثبىؼ ثطْؿ هخبل هبچبهجـاى هْاػ هغؼؿ ؿا ػؿ
لجبمِب یب ّمبیل هنبكـتی هنبكـاى پٌِبى هی کٌٌؼ  ،اهب ثؼْی هبچبهجـاى ثب هِبؿت عبً موق ّ ثؼًَ ُبی کبؽة رِت
پٌِبى ًوْػى هْاػ هغؼؿ ػؿ چوؼاى ُب هینبفًؼ ّ یب ُن ػؿ ثیي کبال ُبی ٍبػؿاتیّ /اؿػاتی هغلی هیکٌٌؼ .تضلیلگـاى هـکق
ُوکبؿی ّ ُوبٌُگی آمیبی هیبًَ ثَ ایي ثبّؿًؼ کَ ػؿ مبل  2011هْاؿػ هبچبم ؿیـ كـػی اكقایو یبكتَ امت .140ایي ؿّه
ثيکلی امت کَ هؼوْال هبچبهجـاى ُـّئیي ؿا تْمٔ آُي ؿثب ثَ هنوت فیـ ثؼًَ کبهیْى ُب ّ ّاگي ُب هیچنجبًٌؼ کَ الجتَ
ایي ّمبیٔ ػالهت گؾاؿی هیيًْؼ ّ هجل اف ؿمیؼى ثَ هوَؼ ىبى هْاػ ثـػاىتَ هیيْػ.
هبچبم هْاػ هغؼؿ ثب امتلبػٍ اف عطْٓ ؿاٍ آُي ػؿافثکنتبى ثَ تؼاؿکبت مبػٍ تـی ّـّؿت ػاؿػ ًنجت ثَ ربػٍ کَ
اصتوبل ثـعْؿػ آى ثب ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ثیيتـ امت ّ اف آى گؾىتَ عطْٓ ؿاٍ آُي اف تبعیـ کوتـی ػؿ هـفُب ثـ
عْؿػاؿ امت 141یکی اف امتخٌبت ػؿایي هْؿػ ثبفؿمی ْٓالًی هؼت کبؿگـاى هِبرـ تبریک ػؿ هطبؿُبی ػّىٌجَ -
هنکْهیجبىؼ .ثب اكقایو ىـیک مبعتي هؼلْهبت امتغجبؿاتی ثیي افثکنتبى ّ تبریکنتبى عطـهبچبم هْاػ هغؼؿ کبُو
یبكتَ ّ ثبػج هیگـػػ کَ تيـیلبت هـمْم اػاؿی ًیق مـػت ثغيیؼٍ ىْػ .اگـچَ ػؿصبل صبّـافثکنتبى ثَْؿت رؼاگبًَ
ػؿصبل تْمؼَ ّ ظـكیت مبفی پْلیل اهٌیتی هـفی عْیو هیجبىؼ.

تاجیکغتاى
ثیيتـیي هوؼاؿ هْاػ هغؼؿی کَ اف ٓـین هنیـ ىوبلی هبچبم هیگـػػ ثَ ْٓؿ مٌتی اف ٓـین هـف تبریکنتبى-اكـبًنتبى
هبچبم هیيؼٍ امت .ایي هّْْع ػؿ مبلِبی ً 2011-2010یق ػوؼتب ؿط ػاػٍ امت .ثـ امبك ثـآّؿػ ُب هوؼاؿ  75تب 80
تي ُـّئیي ّ  18تب  20تي تـیبک ػؿ مبل  2010اف ٓـین تبریکنتبى ثَ آمیبی هیبًَ هبچبم گـػیؼٍ امت ،یؼٌی ایٌکَ ثطْؿ
هتْمٔ ؿّفاًَ صؼّػ  200کیلْ ُـّئیي ّ  50کیلْ تـیبک اف اكـبًنتبى ثَ تبریکنتبى هبچبم ىؼٍ امت .ػؿصبلیکَ هوؼاؿ
کيق ّّجٔ مبلیبًَ هْاػ هغؼؿ ػؿ تبریکنتبى تٌِب هنوت کْچکی اف هیقاى هبچبم مبلیبًَ ؿا تيکیل هیؼُؼ .ػؿ مبل ،2010
تبریکنتبى  985کیلْ ُـّئیي ّ  744کیلْ تـیبک ؿا ّجٔ ًوْػٍ امت.
ثبّرْػ ایي ،تبریکنتبى تْاًبیی کيق ّّجٔ ثیيتـیي هْاػ هغؼؿ ػؿ توبم هٌطوَ ؿا ػاؿا هیجبىؼ .ثـای هؼتِب هـف ایي کيْؿ
ثب اكـبًنتبى ثبلغًَْ اف ًگبٍ رــاكیبیی ّ ظـكیت ،آمیت پؾیـ تـیي هـف ػؿ آمیبی هیبًَ ثْػٍ امت .یکی ػیگـ اف چبلو
ُب ،هْرْػیت کبؿعبًَ ُبی تْلیؼ ُـّئیي ػؿ هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى ػؿ ًقػیکی هـف تبریکنتبى هیجبىؼ .ثـامبك گقاؿه
ُب ُ ،ـّئیي کيق ّّجٔ ىؼٍ تْمٔ پْلیل تبریکنتبىُ ،ـّئیي ُیؼؿّکلْؿیؼ ( )HCLعبلٌ ثْػٍ ّ ُویيَ ػؿ ثنتَ
“Uzbek security officers bust drug smuggling ring” .137ارزیابی بی بی سی, ،آپریل 2010
 .138مصاحبه با نگهبانان مرزی ترکمن ،عشق آباد ،نوامبر 2009
 .139محموله ها از تاجیکستان عبور کرده و وارد منطقه سورخندریا شده  ،و بعد بسمت منطقه ی هورزم و جمهوری کراکلپاکستان رفته و از آنجا وارد ترکمنستان میشود.
 .140مصاحبه با تحلیلگر مرکز همکاری و هماهنگی منطقوی آسیای میانه – جنوری 2012
ADB; “ Uzbekistan; Trade Facilitation and Logistics development strategy report”, 2009, p.9 141
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ثٌؼی ُبی هِـ ىؼٍ ثب ًيبى ُبی هغتلق افالثـاتْاؿُبی هٌطوَ هیجبىٌؼ  .142ایي ثنتَ ثٌؼی ُب هـثْٓ ثَ تْلیؼات ػؿ ّالیت
ثؼعيبى ثْػٍ کَ ػوؼتب ىبهل ُـّییي HCLهیجبىؼ.
ًؾاى ُشّئیي "ً "999ؾاًذٌُذٍ کیفیت ػالی

هٌجغ :اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى

ُوبًطْؿیکَ ػؿ ًوْػاؿپبییي ًيبى ػاػٍ ىؼٍ ،کيق ّ ّجٔ ُـّئیي ػؿ تبریکنتبى ثطْؿیکٌْاعت ؿّثَ کبُو ثْػٍ امت .اف
 2007ثَ ایي ٓـف ّجٔ تـیبک ًیقُ،ـچٌؼ ثیيتـ ثـصنت اتلبم ثْػٍ ،ؿّثَ کبُو ثْػٍ امت .ثب تضلیل آالػبت هْرْػ
ػؿ گوـک تبریکنتبى ؿًّؼ ًنجتب هؼکْمی ػیؼٍ هیيْػ کَ صکبیت اف اكقایو ّجٔ ُـّئیي ػؿ مبل ُبی اعیـ ػاؿػ .ایي
اكقایو اصتوبال ثغبٓـ تاله ُب رِت ظـكیت مبفی ًیـّ ُبی تٌلیؾ هبًْى ػؿ هنیـ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ یک ػَُ
گؾىتَ ػؿ تبریکنتبى هیجبىؼ .ػؿ ًیوَ اّل مبل  2011هوؼاؿ کيق ّّجٔ هْاػ هغؼؿ تْمٔ گوـک تبریکنتبى  50ػؿٍؼ
کبُو یبكتَ امت.
ؽکل  :15هجوْع هْاسد کؾف ّ ضبظ هْاد هخذس دس تاجکغتاى ()2212-1999
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هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

 .142مصاحبه با افسر مبارزه علیه مواد مخدر اداره کنترول مواد مخدر تاجیکستان ،اگست .2011
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ؽکل  :16هْاسد کؾف ّضبظ ُشّئیي ّ تشیاک تْعظ اداسٍ گوشک تاجیکغتاى ()2212-1999
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هٌجغ :اػاؿٍ گوـک تبریکنتبى

اّلیي عطْٓ هضبكظتی ػؿ هـف تبریکنتبى ىبهل صؼّػا  7000تب ً 8000گِجبى هنتوـ ػؿ هـف هیجبىؼ کَ  6000آى ىبهل
مـثبفاى ؿموی اؿتو هیجبىٌؼً .گِجبًبى هـفی ثَ ػّػمتَ تونین هیيًْؼ :یک ػمتَ مـثبفاى رْاى ّ کن تزـثَ ثب هؼبه
کن ّ 143ػؼم آهبػگی ًنجتآ الفم ّ ػمتَ ػیگـ ىبهل اكنـاى آهْفه ػیؼٍ ثب هؼبه ثبال ( 144ثب هؼبه هبُْاؿ  200$تب
 400$ثَْؿت هتْمٔ )  .145ػؿ ًیوَ اّل مبل ً 2011گِجبًبى هـفی تبریک ىبُؼ  60ػؿٍؼ کبُو ػؿ کيق ّّجٔ
هْاػ هغؼؿ ثْػٍ اًؼ .ثطْؿکلیً ،گِجبًبى هـفی هوؼاؿثیيتـی هْاػ هغؼؿ ًنجت ثَ کبؿهٌؼاى گوـک کيق ّّجٔ هیکٌٌؼ،
کَ ایي ًيبى ػٌُؼٍ ی کبؿایی ػؿ اهتؼاػ هـف هیجبىؼ.
یکی اف ػالیل کبُو کيق ّّجٔ ػؿ اهتؼاػ هـف هوکي امت تـییـ ٓـفکبؿ هبچبهچیبى ثبىؼ کَ هوبػیـ کوتـ ؿا هبچبم کـػٍ
ّ اف هنیـُبی هتٌبّة امتلبػٍ هیکٌٌؼ .ثَ ػلیل اىتـاک فثبًی  ،اؿتجبٓبت عْثی ثیي هوبهبت هـفی تبریک ّ اكـبى ّرْػ
ػاؿػُ .وچٌیي ػؿ فهیٌَ كنبػ ّ مِْلت مبفی ػؿ اهـ هبچبم هْاػ هغؼؿ ًیق ُوکبؿیِبی ثیي ثؼْی افایي هوبهبت ّرْػ
ػاؿػ . 146
جذّل  :15هْاسد کؾف ّضبظ تْعظ ًگِباًاى هشصی ّ گوشک تاجیکغتاى دس ُفت هاٍ اّل 2211-2212
گوـک

)(TC

ًگِجبًبى هـفی
2011
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17415

111783

44460

هزوْع هْاػ ّجٔ ىؼٍ

2010
42588

اكقایو/کبُو (ثَ كیَؼ)

 -59.1ػؿٍؼ

ُـّییي

42537

اكقایو/کبُو (ثَ كیَؼ)

 -59.1ػؿٍؼ

 - 60.2ػؿٍؼ

تـیبک عبم

0.051

36806

اكقایو/کبُو (ثَ كیَؼ)

 - 60.2ػؿٍؼ
17415

74977

25360
19100

 -48.1ػؿٍؼ

هٌجغ :اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى

 .143نگهبانان پولیس مرزی ماهوار مبلػ تقریبآ دو دالر آمریکائی دریافت میکنند.
 .144ماهیانه  400$دالر به دگرمن ها پرداخت میشود .برای مقامات سطح متوسط معاش کمتری داده میشود.
 145مصاحبه با افسر برنامه مدیریت مرز برای آسیای میانه ،دشنبه ،تاجکستان ،سپتامبر 2011
 .146بنیاد،Jamestownتاجیکستان دچار مشکالت زیادی از مرزهای پرمنفذ افؽانستان شده است 16 ,جون ، ;www.unhcr.org/refworld/docid/4e5637aa2.html ,2011
دستیافته شده در  23نوامبر2011
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ىـایٔ اهلیوی ،اهٌیتی ّ رــاكیبئی ،چبلو ُبی فیبػی ؿا ػؿ مـتبمـ هـف اكـبًنتبى -تبریکنتبى ثْرْػ آّؿػٍ امت.
ػؿگیـیِب هنلضبًَ ثب هبچبهچیبى ّ هتزبّفاى هـف اتلبم هی اكتؼً .بصیَ ىْؿت آثبػ ػؿ عتالى ًبصیَ ای کلیؼی ثـای اًتوبل
هضوْلَ ُب ّػؿگیـی ُبی هنلضبًَ هیجبىؼ .147ػؿ مبل  ،2010ثیيتـ اف ىو تي اف هوبهبت هـفی تبریک ّ کبؿهٌؼاى اػاؿٍ
کٌتـل هْاػ هغؼؿ ػؿ ػؿگیـی ُبی هنلضبًَ ثب هبچبهچیبى ربى عْػ ؿا اف ػمت ػاػًؼ  .148ػؿ مبل  ،2011عيًْت ثَ توبم
ًْاصی گنتـه یبكت .ػؿ یک ُلتَ اف هبٍ مپتبهجـً ،گِجبًبى هـفی تبریک ػؿ چٌؼیي ػؿگیـی هنلضبًَ ثب هبچبهچیبى هنلش
ػؿ ًْاصی ُوؼاًی ّ کْهنٌگیـ مَ تي اف هتزبّفاى ؿا ثَ ُالکت ؿمبًؼًؼ .149مبکٌبى هضل ػؿ ایي ًْاصی ُن چٌبى هـثبًیبى
عيًْتِبی ًبىی اف ػؿگیـی ثیي هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ ّ ًیـُّبی ػّلتی ُنتٌؼ .آػم ؿثبیی ّ 150فّؿگیـی ًیق ىبیغ امت
ّ هـتجب ػؿ ًبصیَ ىْؿت آثبػ ثَ هؼت یک ػَُ گقاؿه ىؼٍ امت.
ثیيتـهضوْلَ ُبی هبچبم اف ًبصیَ ُبیی ػجْؿ هیکٌؼ کَ ػؿایي ًْاصی ًلْؽ ػّلت اكـبًنتبى ثَْؿت پـاکٌؼٍ ثْػٍ ّ یب ثؼّى
ُوبٌُگی اهؼاهبتی ٍْؿت هیگیـػ .ایي ًْاصی ىبهل ایيکبىین ،ىْگٌبى ،ػؿّاف ،ىْؿت آثبػُ ،وؼاًی ّكـعبؿ 151هیجبىؼ کَ
ػؿ رْاؿ تبریکنتبى هـاؿ ػاؿػ .ػّ هنیـ اٍلی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ تبریکنتبى ّرْػ ػاؿػ کَ ثیي هنوتِبی ؿـثی ّ ىـهی
تونین ىؼٍ امت .ثوضِ ّؿّػ ،هْاػ هغؼؿ ػّثبؿٍ ػؿ ػّىٌجَ ثنتَ ثٌؼی ّ یکزب ىؼٍ ّ ثؼؼآ ثَ موت ىوبل ثَ هوَؼ اّه ػؿ
هـهیقمتبى ّ یب ثنوت ؿـة ثَ هوَؼ افثکنتبى هبچبم هیيْػ .هوؼاؿکوی ًیق اف ٓـین ُْا ثَ هوَؼ كؼؿامیْى ؿّمیَ
هبچبم هیگـػػ.

ًمؾَ ًْ :22احی هشصی ّ هغیشُای هِن لاچاق هْاد هخذس دس تاجیکغتاى

هٌجغ :اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى .CNPA ،یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ
یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

 .147در  ،2011تقریبا  480کیلو مواد مخدر در این منطقه کشؾ و ضبط گردید ،مراجعه کنید به news.tj/en/news/over-479-kilos-narcotics-seized-shouroobod- :
.district-2010
 .148در فبروری  ،2009دو افسر اداره کنترل مواد کشته و سه تن از نگهبانان مرزی در این منطقه زخمی شدند
 29 Asia plus .149سپتامبر سال 2011
http://www.regnum.ru/news/1414528.html, http://www.regnum.ru/news/1412985.html, http://www.ca-news.org/news/755241 .150
 .151دفتر ساحوی  UNODCدر تاجکستان ،مصاحبه با افسران ارتباطی اداره کنترل مواد در تاجکستان 11،جنوری  ،2010مصاحبه با رئیس اداره کنترل مواد تاجیکستان ،نوامبر
2009
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تاجیکغتاى :جشیاى غشبی ّ هؼابش هشصی
اُویت هنیـ ؿـثی ػؿ هْاؿػ کيق ّّجٔ گقاؿه ىؼٍ ػؿ ّالیت عتالى ثَ عْثی هيبُؼٍ هیگـػػ .ػؿ مبل 42 ،2010
ػؿٍؼ اف توبم هْاػ هغؼؿ ػؿ عتالى کيق ّّجٔ ىؼٍ امت کَ ػوؼتب اف ًْاصی هـفی ُوؼاًی ،ىْؿآثبػ ،كـعبؿ ّ پیٌؼیزی
ثْػٍ امت .152یکی اف ًْاصی هِن کَ ػؿ ایي لینت ًینت ًبصیَ کْهنٌگیـ امت کَ ػاؿای پل ًیژًی-پیبًذ (ىیـ عبى ثٌؼؿ ػؿ
اكـبًنتبى) کَ ًوطَ اٍلی ػجْؿّهـّؿ هـف اكـبًنتبى ّ تبرکنتبى هیجبىؼ.
پل ًیژًی-پیاًج کَ تاجیکغتاى دسعوت ساعت ّافغاًغتاى دس طشف چپ آى لشاس داسد.

هٌجغUNODC :

ػؿ مبلِبی  153 2009-2007هْاؿػ کيق ّّجٔ ُـّئیي ػؿ ایي هنیـ ًؼؿتب ثَ ثیيتـاف  100کیلْ ؿمیؼٍ ّ ثَ ًظـ هیـمؼ
کَ ػؿ مبل  2010ثَ هیقاى هبثل تْرِی کبُو یبكتَ امت .گؾىتَ اف ُـّئیي ،هْاؿػ کيق ّّجٔ تـیبک ػؿ ایي
هنیـػؿهوبینَ ثب هزوْع هْاؿػ ّجٔ گوـکی ثنیبؿ ًبچیق امت .ثب تْرَ ثَ ثْی هتوبیق ّ هيغٌ تـیبک ّ ایٌکَ چٌؼیي
تي تـیبک ثَ تبریکنتبى هبچبم هیيْػ کيق ّ ّجٔ ًبچیق تـیبک ػزیت ثَ ًظـهیـمؼ .ػؿ اهتؼاػ هـف ػؿ ّالیت کٌؼّف،
اصتوبال یکی اف ػالیل ّجٔ ًبچیق ُـّئیي ّتـیبک ػؼم هْكویت ًیـّ ُبی تٌلیؾ هبًْى اكـبًنتبى ّ ُوتبی تبریک ىبى
ػؿ رلْگیـی اف هبچبم هْاػ هغؼؿ ثبىؼ.
صؼّػ  30تب  40کبهیْى ؿّفاًَ اف ایي هنیـ ػجْؿ هیکٌؼ کَ ثَ ثـای ثبفؿمی ػهین تؼؼاػ هبثل کٌتـّلی ثَ ًظـ هیـمؼ
اگـچَ کیلیت ایي ثبفؿمی ُب ثؼلیل ػؼم کبؿکـػ ػّاهؼاؿ ػمتگبٍ امکٌـثَْؿت ػّؿٍ ای ،هيغٌ ًویجبىؼ  .154هوبهبت
هـفی ػؿ ایي هنیـ ثَ  UNODCعجـ ػاػٍ اًؼ کَ توبم کبهیْى ُب ثَْؿت كیقیکی ثبفؿمی هیگـػػ ،ثيوْل اهْال
هِـّ هْم ىؼٍ  .155ثـامبك گقاؿه ُب ،ایي ثبفؿمی ُب ثبػج افػصبم تـاكیک ػؿ هـف هیگـػػ صتی اگـ گوـک تبریکنتبى
هْكن ثَ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ ّمبیل ّ کبال ُبی تـاًقیتی ًگـػػ .156ثـامبك اؿفیبثی کَ تْمٔ هؼیـیت هـف
هٌبٓن ىوبلی اكـبًنتبى (ٍْ )BOMNAFؿت گـكتَ ،هوبهبت تبریک كؤ ثَ تؼؼاػ کوی اف کبهیًِْبی ؿیـتبریک اربفٍ
ػجْؿافربػٍ ُبی ایي کيْؿؿا هیؼٌُؼ .ثٌبثـایي ،اکخـآ کبال ّ اهْال تزبؿتی اكـبًنتبى ػؿ ًوطَ ٍلـ هـف ثَ ػاعل کبهیًِْبی
تبریک ثبؿگیـی هی ىًْؼ 157 .اف یکنْ ایي ثبػج اكقایو کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ هیگـػػ ّ اف مْی ػیگـ ایي پـّمَ
كـٍت اًتوبل هضوْلَ ُبی هبچبم ؿا ًیق كـاُن هیکٌؼ فیـا هؼیبؿ ثبفؿمی عبٍی ّرْػ ًؼاؿػ 158.ثَ ًظـ هیـمؼ ػؿ هْؿػ
هضوْلَ ُبی ٍبػؿاتی ّ تـاًقیتی تبریکنتبى تْرَ عبٍی ػؿ هنوت ثبفؿمی ٍْؿت ًگیـػ فیـا ًیـّ ُبی تٌلیؾ هبًْى
ػؿ هـف تبریکنتبى ثیيتـ ثَ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف اكـبًنتبى ثَ تبریکنتبى تْرَ هیکٌٌؼ کَ ایي هّْْع كـٍت هٌبمجی ؿا
ثـای هبچبم امتیک آًیؼؿیؼ اف تبریکنتبى ثَ الثـاتْاؿُبی ىوبلی اكـبًنتبى هنبػؼ هی کٌؼ .159اصتوبل آى هیـّػ کَ
 .152گزارش اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان در 2010
 .153مصاحبه با مامورین گمرک پیانجی ،جون  70 _2007 (2010کیلو هرویین 82 _2008 ،کیلو هرویین_2009 ،در ده ماه اول  104کیلو و  165گرام هرویین)
 .154مصاحبه با مامورین گمرکی پیانجی ،جون  ،2010شعبه دفتر  UNODCدفتر مرکزی در آسیای میانه در تاجیکستان،ماموریت به پل بین المللی نیژنی-پیانجی ،جنوری 2010
 .155دفتر  UNODCدفتر مرکزی در آسیای میانه در تاجیکستان ،ماموریت به پل بین المللی نیژنی-پیانجی ،جنوری 2010
 .156اطالعات توسط خدمات گمرگی تاجیکستان فراهم شده است ،سپتامبر 2011
http://www.undp.tj/files/AF_BM_EVAL_FINAL_Report_2009_09_10.pdf .157
 .158مقامات گمرکی موظؾ در این پل به دفتر  UNODCاظهارداشتند که وسایل نقلیه ی تجارتی از پاکستان و افؽانستان به سمت معبرترازیتی پل حرکت کرده و در این نقطه
بارهای کامیون ها تخلیه شده و به کامیون های تاجیک منتقل میشود .هرچند که،عالوه شده است که ممکن است درصورتی که بارگیری به طول بیانجامد به راننده های افؽان ویزه 15
روزه داده شود و این امررایجی در خصوص بارهایی که مستقیما از افؽانستان به دوشنبه تاجیکستان منتقل میشود میباشد .دفتر مرکزی  UNODCدر آسیای میانه در تاجیکستان،
ماموریت به پل بین المللی نیژنی-پیانجی ،جنوری 2010
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هنیـهنتوین پل ًیژًی-پیبًذ ثَ ىِـ کٌؼّف رِت اًتوبل هْاػ ىیویبیی ثَ موت ثؼعيبى هْؿػ مْامتلبػٍ هـاؿ گیـػ .ثَ
ًظـهیـمؼ تالىِبیی رِت اًتوبل امتیک آًیؼؿیؼ اف ػیگـ کيْؿُب ثَ تبریکنتبى ثـای هبچبم ثَ ػیگـ ًوبٓ رـیبى ػاؿػ
ُـچٌؼ کَ تب کٌْى ُیچ هؼؿکی هجٌی ثـ هبچبم امتیک اًیؼؿیؼ اف تبریکنتبى ثَ ىوبل اكـبًنتبى ثَ حجت ًـمیؼٍ امت.
ػؿعبؿد اف هنیـ ًیژًی-پیبًذّّ ،ؼیت رــاكیبئی هٌطوَ هـفی اكـبًنتبى ّتبریکنتبى هبچبم ػوؼٍ هْاػ کیویبّیی ّ
امتیک اًیؼؿیؼ ؿا ثب هيکل هْارَ ًوْػٍ امت.

160

تبریکنتبى ثقؿگتـیي ُوکبؿ تزبؿی ّ ٍبػؿاتی اكـبًنتبى ػؿ آمیبی هیبًَ هیجبىؼ (ثَ تَْیـ پبییي هـارؼَ کٌیؼ ) .ثَ ًظـ
هیـمؼ موٌت ّ 161هیٍْ ربت هِوتـیي کبالُبی ّؿّػی ثَ تبریکنتبى امت .162هوبهبت هـفی تبریکنتبى صزین ثْػى کبالُب
ؿا ػلیل ّهتگیـ ثْػى پـّمَ ثبفؿمی ثنتَ ُبی موٌت ّثَ چبلو کيیؼى ایي ؿًّؼ ثیبى هی کٌٌؼ .چبلو ػیگـ
ؿیـهوؼّؿثْػى کيق ُـّیئي ػؿثنتَ ُبی موٌت تْمٔ مگِبی رنتزْگـ ّ ػمتگبٍ امکٌـهیجبىؼ 163کَ فهیٌَ ؿا ثـای
مْ امتلبػٍ هبچبهچیبى هنبػؼ هینبفػ ّ هْیَ ُبی ّجٔ ّ کيق ّرْػ ػاىتَ کَ ػؿ ثیي هضوْلَ ُبی موٌت ُـّئیي
ربمبفی ىؼٍ امت .164چٌیي هْاؿػی ثیبًگـ اُویت ّ هضؼّػیت کٌتـل هـف هیجبىؼ ّ هِوتـ اف ُوَ ایٌکَ ىـیک مبعتي
هؼلْهبت امتغجبؿاتی ّ اؿفیبثی عطـات ًوو ثنیبؿ هِوی ػؿ رِت کٌتـّل ُـ چَ ثِتـ مـصؼات ثبفی هی کٌؼ.
ؽکل :17صادسات افغاًغتاى دس عال 2229
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هٌجغ :اػاؿٍ اصَبیَ هـکقی اكـبًنتبى ،هـکق تضوین اهتَبػی افثکنتبى

ثـؿمی ُبی هجلی اف پل ًیژًی -پیبًذ تْمٔ  UNODCآىکبؿ هینبفػ کَ هبچبهچیبى اف پل اٍلی ػجْؿًوی کٌٌؼ ثلکَ تْمٔ
هبین اف ؿّػعبًَ ػجْؿ ّ ثَ ربػٍ ای کَ ػؿ مْی ػیگـ پل ًیژًی -پیبًذ ػؿ ًبصیَ کْهنٌگیـ ّاهغ ىؼٍ هیپیًْؼًؼ .ػؿػیي
صبل ،تضویوبت ػؿ اكـبًنتبى ًيبى ػاػٍ امت کَ هبچبهچیبى کَ ثبُن کبؿ هیکٌٌؼ اف هنیـُبی ؿموی ثـای هبچبم هضوْلَ ُبی
ػوؼٍ ُـّئیي امتلبػٍ هیکٌٌؼ .ثبفػاىت اعیـ هوبهبت ثلٌؼ ؿتجَ اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى 165ثَ اتِبم ُوکبؿی
ثب هبچبهجـاى هْاػ هغؼؿ ػاللت ثـ هبچبم هغلی ّ ُوبٌُگ ىؼٍ اف هنیـ ؿموی هیکٌؼ .عْىجغتبًَ ،چٌیي ثبفػاىتِبیی فًگ
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 .161بیشترین مقدار سیمان از جمهوری اسالمی ایران وپاکستان وارد میشود .به نقل از گزارشات ،پاکستان حدود  50000تن سیمان را ماهوار به تاجکستان صادر میکند .مراجعه کنید
به APTTA counterproductive for locals: FPCCI”, The Nation, July 27 2010, www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-“ :
online/Opinions/27-Jul-2010/APTTA-counterproductive-for-locals-FPCCI; see also Alexander Sodiqov , “Iran to build cement plans in Tajikistan”,
CACI Analyst, 2 February 2011
 .162دفتر منطقوی  UNODCدر آسیای میانه در تاجیکستان ،ماموریت به پل بین المللی نیژنی-پیانجی ،جنوری 2010
 .163نمیتوان از سگهای جستجو گر مواد برای محموله های سیمان استفاده کرد زیرا استنشاق مقدار زیاد آهک به سالمتی آنها زیان آور است ،دفتر  UNODCدفتر مرکزی در آسیای
میانه در تاجکستان ،ماموریت به پل بین المللی نیژنی-پیانجی ،جنوری 2010
 .164در فبروری  ،2009افسران گمرکی درپل نیژنی-پیانجی  22کیلو هروئین و  8کیلو تریاک خام را که بسته های سیمانی که ازسوی افؽانستان می آمده کشؾ کردند.
 . 165دو افسر مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان جنوبی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند 17 ،Asia plus news ،اکتبر سال 2011
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عطـ ؿا ثـای ػیگـ کنبًی کَ ػؿ كنبػ هـثْٓ ثَ هبچبم هْاػ اىتـاک هیکٌٌؼ ثَ ٍؼا ػؿ هیبّؿػ کَ هیتْاًؼ ػبهل ثبفػاؿًؼٍ
ای ثـای آًِب ثبىؼ.
هنیـؿموی ػیگـ آیغبًْم ػؿًبصیَ كـعبؿتبریکنتبى امت کَ ُن هـف ثب ّالیت تغبؿ اكـبًنتبى هیجبىؼ .ثـامبك گقاؿه ُبی
هٌبثغ پْلیل ثیيتـیي ٍبػؿات ؿیـهبًًْی ثَ ىوْل هْاػ هغؼؿ اف ایي ًوطَ ػجْؿی هیگؾؿػ .166گـُِّبی هنلش اكـبى
هضوْلَ ُبی  10تب  60کیلْیی ُـّئیي ؿا تْمٔ هبین ُبی کْچک ثَ تبریکنتبى هبچبم هیکٌٌؼ .ایي هبچبهچیبى هوکي امت
اًْاع ػیگـ هْاػ هغؼؿ ؿا ًیق هبچبم کٌٌؼ ،هْاؿػ کيق ّّجٔ هْاػ هغؼؿ هغلْٓ هبًٌؼ چـكُ ،ـّئیي ّتـیبک ػؿ ایي
هٌطوَ هؼوْل امتٓ .جن گلتَ ُبی هوبهبت اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ،هبچبهچیبى ػؿ ثؼّ ّؿّػ ثَ هـف  5تب 6
کیلْهتـ پیبػٍ ؿّی هیکٌٌؼ تب ثَ هـیَ ُبی ػّؿػمتی هی ؿمٌؼ کَ ػؿآًزب ُـّئیي ثـای هبچبم ثَ هنیـ ُبی ثؼؼی ؽعیـٍ
هیگـػػ .ثـامبك ُویي هٌجغ ،هبچبهچیبى ثَ افای ُـ هـتجَ ػجْؿ اف ؿّػعبًَ ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ  200$تب  300$ػؿیبكت
هیکٌٌؼ .167هبچبهچیبًی کَ تْاى هبلی ثیيتـی ػاؿًؼ ثَ ًگِجبًبى ّپْلیل هـفی اكـبى ؿىٍْ هی ػٌُؼ تب اهـ هبچبم ؿا مِْلت
ثغيٌؼ .ػؿ ثؼْی هْاؿػُ ،وبًطْؿیکَ ثبفػاىتِبی اعیـ ػؿ ًبصیَ ػىت هلؼَ ػؿ ّالیت تغبؿ ًيبى هیؼُؼ ،عْػ هوبهبت ػؿ
هبچبم هْاػ هغؼؿ ػعیل ُنتٌؼ.168
یک ًْع لایك کَ بشای لاچاق دس اهتذاد سّد پٌجی (دسطشف افغاًغتاى) اعتفادٍ هیؾْد.

هٌجغUNODC :

اعیـا ىْاُؼی هجٌی ثـ ّؿّػ ىِـًّؼاى تبریک ثَ عبک اكـبًنتبى رِت عـیؼ هْاػ هغؼؿ هْرْػ هیجبىؼ کَ ایي هّْْع
ًيبى ػٌُؼٍ ُوکبؿی ّ اػتوبػ ثیي هبچبهچیبى ػّٓـف امت .ػؿاکخـ هْاؿػ ،هؼبهالت ثیي هبچبهچیبى اكـبى ّتبریک تللٌی
ٍْؿت هیگیـػ ،پـّمَ ای کَ ثبهْرْػیت عؼهبت هجبیل ّهجبیلِبی هبُْاؿٍ ای (هجبیل حـیب) ػؿُـػّ ٓـف هـفثبػج
مِْلت ىؼٍ امت ،اهب هِوتـ ایٌکَ هْرْػیت فثبى هيتـک ایي اهـ ؿا هوکي مبعتَ امت 169.فثبى هيتـک ،ثیيتـ اف
هْهیت هيتـک ،هِوتـیي كبکتْؿمِْلت ػٌُؼٍ ػؿ اهْؿهبچبم هیبى هـفی ثیي ایي ػّ کيْؿ هیجبىؼُ .وبًطْؿیکَ ػؿ پبییي
ًيبى ػاػٍ ىؼٍ ،تبریک ُب تٌِب ػؿ یکی افّلنْالی ُبی کٌؼّف ثَ ًبم ػلی آثبػ ػؿاکخـیت هـاؿ ػاؿًؼ ّایي ًبصیَ ثب تبریکنتبى
هـف هيتـک ًؼاؿػ .ػؿ ّلنْالی کلیؼی اهبم ٍبصت ،افثکِب اف ًظـ تؼؼاػ ًّلْؽ ػؿ اهـ هبچبم هْاػ ػؿ اکخـیت
هـاؿػاؿًؼ .170ػؿ ّلنْالی ػیگـی ثٌبم هلؼَ فال ،هْم تـکوي ػؿ اکخـیت هیجبىٌؼ .اىتـاکبت فثبًی ثَ ًظـ هتـیـ هِوتـی
ًنجت ثَ هْهیت ػؿ ػؿک اهـ هبچبم ػؿ ایي ثغو اف هـف هیجبىؼ .الجتَ هٌلؼت ٓلجی اًگیقٍ اٍلی ّ هِوتـی ػؿ ایي اهـ
امت.

 .166مصاحبه با  ،DEAپولیس مبارزه علیه مواد مخدر افؽانستان و  ،UNAMAجون 2010
 .167ماموریت  UNODCبه کوقان-تیوپ و کوالب 14 ،نوامبر 2009
 .168در  4ژوالی  ،2011گروه کاری عدالت اجتماعی اعالن داشت که یک قومندان پولیس ناحیوی به همراه دوتن از زیردستانش تحت محاکمه محکمه استیناؾ به جرم همکاری در
امر قاچاق مواد به  20سال زندان محکوم شدند .پولیسهای مجرم در ناحیه دشت قلعه در والیت شمالی تخار ایجاب وظیفه میکردند .آنها به جرم قاچاق  15کیلو هروئین و استفاده سوء
از صالحیتشان بازداشت شدند.
 .169ماموریت به کندوز ،آپریل 2010
 .170ناحیه امام صاحب تحت نفوذ اقوام ازبک بوده و قدرتمندان این والیت نیز از میان ازبکها میباشند ،.مصاحبه توسط  ،UNAMAجون 2010
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ًمؾَ  :18تشکیب لْهی دس ّلغْالی ُای ّالیت کٌذّص

هٌجغّ :فاؿت اصیب ّ اًکيبف ػُبت اكـبًنتبى ،UNAMA ،یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ
هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

كـآیٌؼ پـػاعت ػؿاهتؼاػ هـف ػوؼتب یکٌْاعت ثْػٍ ّ هؼوْال ىبهل پـػاعتِبی ًوؼی هیجبىؼ .ػؿ ثؼْی هْاؿػّ ،هتی کَ هیبى
هبچبهچیبى اؿتجبٓبت كبهیلی هْرْػ ثبىؼ ،هوکي امت هْاػ هغؼؿ ثطْؿ ًنیَ ثَ كـّه ؿمؼ ّ ػؿ ایي هْاؿػ هوؼاؿ كـّه کن
هیجبىؼ .ػؿ هؼبهالت مبفهبى یبكتَ هْاػ هغؼؿ ثیيتـ اّهبت ثَ هجبلؾ  100000ػالـ ػاػ ّ متؼ ٍْؿت هیگیـػ کَ ثب ػؿ ًظـ
ػاىت هیوت هْاكوت ىؼٍ ثیي ٓـكیي ایي هجلؾ ػؿ صؼّػ  35تب  50کیلْ ُـّئیي هیجبىؼ .171ػؿ ثؼْی هْاؿػ ،هبچبهچیبى
تبریک ػؿ ػُْ پْلّ ،مبیل ًولیَ ای کَ گِگبُی اف كؼؿامیْى ؿّمیَ ػفػی هیيْػ ؿا ثب اكـبى ُب هی كـّىٌؼ .ایي
هّْْع ػؿتبریکنتبى ًیق ػیؼٍ ىؼٍ ّ ثـ امبك گقاؿه ُبی اؿمبل ىؼٍ تْمٔ کبؿهٌؼاى اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ّ
رـم مبفهبى هلل ( )UNODCىو کیلُْـّئیي ػؿرَ ػبلی ثب یک ػـاػٍ هْتـ لٌؼکـّفؿ هؼبهلَ هیگـػػ .ػؿ ثؼْی ػیگـ
172
هؼبهالت ثؼْی اف هبچبهچیبى تبریک ػؿ افای پْل ًوؼ ًْ ،ىیؼًی ُبی الکلی ؿا ثَ هبچبهجـاى اكـبى هی كـّىٌؼ.

تاجکغتاى :جشیاى ؽشلی ّ هؼابش هشصی
رـیبى ىـهی اف ًظـ صزن تجبػالت کْچکتـ امت کَ اف هٌطوَ عْػهغتبؿ گْؿًْ ثؼعيبى ) (GBAOػؿ ثیي ًوبٓ هـفی تین
ّ ىکبىن هیگؾؿػ .ایي هنیـ مٌتی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ ىِـ اّه هـهیقمتبى امت .هٌطوَ عْػهغتبؿ گْؿًْ ثؼعيبى اف
فهبًی کَ امتوالل عْػ ؿا گـكتَ ثَ ًضْی تضت كيبؿ اهتَبػی ّ اف ثویَ تبریکنتبى ثيکلی هٌقّی امت ّ ػاؿای پْلیل،
اؿتو ّ مینتن هبلیبتی هنتول هیجبىؼ .هٌطوَ عْػهغتبؿ گْؿًْ ثؼعيبى ثَ ًضْی اف ػیگـ هٌبٓن تبریکنتبى هتوبیق امت ّ
ػاؿای ُلت گـٍّ هتلبّت پبهیـی ثْػٍ کَ فثبى كبؿمی ؿا ثب لِزَ هغتللی تکلن هی کٌٌؼ .ػؿ هیبى ایي گـُِّب ،اموبػیلی ُب
(هنلوبًبى ىیؼَ هؾُت) پیـّآؿبعبى ًیق هیجبىٌؼ .اعتالف ػؿهیقاى كوـ ػؿ ایي هٌطوَ ثب ػیگـ هٌبٓن تبریکنتبى کبهال آىکبؿ
امت .ػؿهوبینَ ثب  45ػؿٍؼ هـػم كویـ ػؿ ػیگـ هٌبٓن تبریکنتبى ،173ػؿ هٌطوَ عْػهغتبؿ گْؿًْ ثؼعيبى  ،صؼّػ 84
ػؿٍؼ اف هـػم ثطْؿهتْمٔ فیـ عٔ كوـ هـاؿػاؿًؼ .كؼبلیتِبی اهتَبػی ػوؼتب ػاهؼاؿی ّ صلـ هؼؼى ثْػٍ ّ ثیيتـمبکٌبى

 .171هَبصجَ ثب اكنـ اؿتجبٓی اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ ػؿ ّالیت تغبؿ ،ػّىٌجَ  ،تبرکنتبى،رٌْؿی 2011
 .172از سال  2010بدینسو افزایش چشمگیری در شمار موارد کشؾ وضبط نوشیدنی های الکلی بوده است.
amcu.gki.tj/eng/images/stories/nds_en.pdf .173
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ایي هٌطوَ فًؼگی ثغْؿًّویـی ػاؿًؼ .ایي هٌطوَ ػّؿػمت صؼّػ  45ػؿٍؼ اف هلوـّ ایي کيْؿ ؿا اىـبل کـػٍ اهب تٌِب 3
ػؿٍؼ اف ًلْك ؿا ػاؿا هیجبىؼ( صؼّػ ً 200000لـ).
سّدخاًَ پٌج دسًضدیکی هشصؽکاؽن با تاجیکغتاى دس طشف ساعت ّ افغاًغتاى دس طشف چپ

هٌجغUNODC :

ػجْؿّهـّؿ اف هـف ػؿ فهنتبى ثنیبؿ ػىْاؿ امت ّ اکخـ تـاًقیت هضوْلَ ُب -هبًًْی ّ ؿیـهبًًْی  -ػؿ ْٓل هبٍ ُبی
گـهتـٍْؿت هیگیـػ .تب کٌْى ُیچ هْؿػ ّجٔ هْاػ هغؼؿ اف هنیـ گْؿًْ ثؼعيبى گقاؿه ًيؼٍ امت کَ هوکي امت ثَ
ػلیل کن ثْػى صزن ػاػّمتؼ ثبىؼ .ثطْؿهتْمٔ ػؿ ُـ ُلتَ  5کبهیْى تبریک اف ایي هـف ػجْؿ هیکٌؼ کَ هغلی مبفی ّ
اًتوبل هْاػ ؿا هيکل هینبفػ .اصتوبل ػیگـ مبفه ّ ُوکبؿی ػؿ یک یب ُـ ػّٓـف هـف هیجبىؼ 174 .ثطْؿ هخبل ،ػؿ مبل
 2011اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى یک پْلیل هـفی اكـبًنتبى ؿا کَ تاله ػاىت ُـّیئي ؿا ثَ ًبصیَ ىـٌبى
175
هبچبم کٌؼ ،تْهیق ًوْػ.
ىکبىن هِوتـیي ًوطَ ػجْؿّهـّؿ ػؿایي ّالیت هیجبىؼ .ایي ثٌؼؿ ىبهل گوـک ثْػٍ ّ ُوچٌیي ًوطَ اتَبل اكـبًنتبى ثَ
چیي ّ هـهیقمتبى امت .ثـامبك گلتَ ُبی هـػم هضل ،ػؼٍ ای اف هبچبهچیبى اف ًوبٓ ؿموی هـفامتلبػٍ ًوی کٌٌؼ ّتـریش
هیؼٌُؼ اف ٓـین ؿّػ اف هنیـُبی ؿیـهبًًْی هْاػ هغؼؿ ؿا هبچبم کٌٌؼ .ػؿ هٌطوَ ىکبىن ؿّػعبًَ ًنجتب کن ػـُ هیيْػ
( 75-30هتـ) ّ ىؼت رـیبى آة فیبػ هیگـػػ .ػجْؿّهـّؿ پیبػٍ ًیق اهکبى ػاؿػ ّ هبچبهچیبى ؿا هبػؿ هینبفػ تب ثب هضوْلَ
ُبی کْچک ّهتْمٔ اف ؿّػعبًَ ػجْؿ کٌٌؼ .ثب تْرَ ثَ مِْلت ػجْؿّهـّؿ ّ ػّؿاكتبػگی ثؼْی اف هٌبٓن ،ایي اًتوبالت
کْچک ؿّی ُن ؿكتَ ىبهل هوؼاؿ فیبػی هْاػ هغؼؿ هیگـػػ.
کٌتـّل صکْهت هـکقی ػؿ گْؿًْ ثؼعيبى ثنیبؿ ّؼیق امت کَ تبحیـات هٌلی ثـ ػمت آّؿػُبی ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى
گؾاىتَ امت .ػؿ مبل  ،2010هْاؿػ کيق ّّجٔ ػؿ ایي ّالیت تٌِب  2ػؿٍؼ اف هزوْع هْاػ هغؼؿّجٔ ىؼٍ ػؿ
تبرکنتبى 176ؿا ىبهل هیيْػ ّایي هّْْع ثبػج ىؼ اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ًتیزَ گیـی کٌؼ کَ ّجٔ
هْاػ هغؼؿ ػؿ هٌطوَ گْؿًْ کبُو یبكتَ امت 177.اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ػؿ ایي هٌطوَ ػّ ًوبیٌؼٍ گی ػاؿػ اهب
آالػبت امتغجبؿاتی ػؿ هْؿػ هبچبم هْاػ هغؼؿ ثنیبؿ ّؼیق هیجبىؼ .ػؿصبلی کَ کوتـیي هْاؿػ کيق ّّجٔ
ػؿتبریکنتبى ؿا ػاؿا هیجبىؼ ،ایي ّالیت ُوچٌیي کوتـیي ّ حبثت تـیي ًـط تـیبک ؿا ػؿ تبریکنتبى گقاؿه ًوْػٍ امت .ایي
اهـ ًيبى هیؼُؼ کَ تـیبک ثَ ٍْؿت یکٌْاعت ثَ ایي هٌوطَ هبچبم هیيْػ ّ ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ّؼیق ػول هی کٌٌؼ.

 .174مصاحبه با مقامات  ،BOMNAFدوشنبه  ،تاجکستان ،سپتامبر 2011
 ،”Tajik police seize batch of heroin from Afghan officer“ . .175ارزیابی بی بی سی 22 ،دسامبر 2011
 .176گزارش اداره کنترول مواد مخدر تاجکستان در سال 2010
 .177گزارش اداره کنترول مواد مخدر تاجکستان در سال 2010
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ؽکل ً :19ـط تـیبک ػؿ تبریکنتبى ثـ امبك ّالیت ػؿ مبلِبی )$US( ،2009-2006
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اىتـاکبت فثبًی مِْلت ُبی اؿتجبٓی فیبػی ؿا هیبى هبچبهچیبى اكـبى ّ تبریک كـاُن ًوْػٍ امت اهب ػؿ گْؿًْ ثؼعيبى
اؿتجبٓبت اموبػیلی ُب 178ثنیبؿػویوتـ امت ّػؿ هٌبٓن هـفی هتوـکق هیجبىؼ .ایي اؿتجبٓبت هیبى هـفی ثؼؼ اف موْٓ
اتضبػ روبُیـ ىْؿّی پیؼا ىؼ ّ ػؿ ْٓل ػّؿٍ ثی حجبتی ػؿ ُـػّکيْؿ(ثيوْل رٌگ ػاعلی ػؿ تبرکنتبى) کَ گـُِّبی
هنلش ػؿ ػّٓـف هـف ػجْؿّهـّؿ ػاىتٌؼ ایي اؿتجبٓبت هنتضکن گـػیؼ .اموبػیلی ُب ػؿ اكـبًنتبى اکخـیت ًلْك ؿا ػؿ
هٌبٓن هـفی ّاعبى ،ىکبىن ّ ىـٌبى تيکیل هیؼٌُؼ 179.هـیَ ُبی اموبػیلی ًقػیک ًْاصی هـفی تبریکنتبى هبًٌؼ ػؿّاف
( ًقػیک هنیـ عْهت کالی) ّىـٌبى( هنیـ عْؿّگ) هـاؿ ػاؿػ کَ ثب هـیَ ُبی آًنْی هـف ػؿ اكـبًنتبى اؿتجبٓبت
ًقػیکی ػاؿًؼ 180.ػؿگیـی ُبی هنلضبًَ ُوـاٍ هبچبهچیبى ػؿ ایي هٌطوَ ثنیبؿ کن ؿط ػاػٍ امت .هْاػ هغؼؿ ثَ هـیَ ُبی
هـفی هبچبم ّ ؽعیـٍ هیگـػػ تب ثـای اًتوبالت ثؼؼی کَ هؼوْال ثَ هوَؼ هـؿبة ّ هـف هیـهیقمتبى هیجبىؼ مبفهبًؼُی
ىْػ .ثـ امبك گقاؿه ُب  ،هبچبهچیبى اًتوبل ػٌُؼٍ ػؿایي هنوت اف هـف ثَ افای اًتوبل ُـ کیلْ ُـّئیي  100تب  150ػالؿ
آهـیکبیی ػؿیبكت هیکٌٌؼ 181 .ػؿٍْؿتی کَ هبچبهچیبى اف هنیـُبی هبًًْی ّیب هٌبٓن تضت ثبفؿمی ػجْؿ ًوبیٌؼ ،ؿىٍْ
182
ػُی ثَ هوبهبت هـفی اكـبى ثَ هیوت اًتوبل اّبكَ هیگـػػ.
ػّؿ اكتبػٍ ثْػى ایي هـفػجْؿّهـّؿُبی ؿیـهبًًْی ؿا مِْلت ثغيیؼٍ امت .ػؿ مبل  ، 2009ىْؿه هغبللبى ػّلت ػؿ
ىوبل اكـبًنتبى ثَ تبریکنتبى مـایت کـػ ّ رٌگزْیبى عبؿری ّ تبریک ثَ ؿُجـی هال ػجؼهللا 183اف هـف ػجْؿکـػٍ
ّػاعل هٌطوَ عْػ هغتبؿ گْؿًْ ػؿ ثؼعيبى تبریکنتبى گـػیؼًؼ 184.رٌگزْیبى هغبلق ػّلت ثَ هٌبٓن هـکقی ػؿّاف ّ
هٌبٓن ىـهی(مبصَ ىیپبػ) تبریکنتبى ّ ثَ هضلَ تبریک آثبػ ًیق ُزْم ثـػٍ ّ صتب ثَ ّالیت ثبتکي هـهیقمتبى ًیق ػاعل
ىؼًؼ .ایي ًباهٌی ُب ّ صوالت ُیچگًَْ اؿتجبٓی ثب هبچبم هْاػ هغؼؿ ًؼاىتَ ثلکَ ثبلؼکل ثَ اكقایو صْْؿ پْلیل ّ اؿتو
ػؿ هٌطوَ هی اًزبهؼ ّایي اهـػجْؿّهـّؿ ؿا ثـای هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ هيکل هی مبفػُ .ـچٌؼ کَ ایي هّْْع ثیبًگـ
ًلْؽ پؾیـی ثَ ثغيِبیی اف هـف تبریکنتبى ّ هـهیقمتبى امت (ثَ هنوت ثؼؼی ػؿ هْؿػ هـهیقمتبى هـارؼَ کٌیؼ).
تبرکنتبى ػؿ مبل ثؼؼی ًیق ثَ ّّؼیت اّطـاؿی ؿّثـّ ىؼ .ػؿ  23آگنت  2010تؼؼاػ ً 25لـ ثيوْل ىِـًّؼاى
اكـبًنتبى ،افثکنتبى ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ هْكن ثَ كـاؿ اف فًؼاى ػّىٌجَ ىؼًؼ .اکخـ ایي فًؼاًیبى كـاؿی ثَ رـم كؼبلیت ُبی
 .178از نظر مقامات دوشنبه پامیری ها قوم تاجیک میباشند اما آنها عمدتا به عنوان قومیتی دیگر شناخته میشوند و از نگاه زبان ،مذهب وفرهنگ با تاجیک ها تفاوت دارند .زبانهای
پامیری شاخه ای از زبانهای جنوب شرقی ایران میباشد.بر عالوه ،در حالی که بیشترتاجیک ها سنی مذهب میباشند ،پامیری ها از پیروان اسماعیلی که شاخه ای از مذهب شیعه
دراسالم میباشد هستند.آنها در زبان خودشان خود را بدخشانی ویا پامیری میشناسند .به دلیل نانوشته بودن زبانهای پامیری ،پامیری ها در زندگی روزمره از زبان تاجیکی استفاده
میکنند .پامیری ها اکثرا در والیت خودمختار گورنو بدخشان زندگی میکنند ،وبه چند دسته از گروه های زبانی تقسیم شده اند :در قسمتهای ؼربی و مرکزی زبانهای شوگنانیس و
وخنی ،و دروزی و یازگالمی در شمال .به حقوق گروههای اقلیتی بین الملل مراجعه کنید ،کتاب راهنمای جهانی از اقلیتهاو مردمان بومی تاجکستان ،پامیری ها، 2008 ،
]http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749c9e37.html [accessed 23 November 2011
 .179گزارش منطقه ای  SMUبدخشان ،واحد ارزیابی وتحقیقاتی افؽانستان.www ،2001 ،واحد ارزیابی وتحقیقاتی افؽانستانorg.af/Uploads/EditionPdfs/001-.
SMU%20Area%20Report-Badakhshan.pdf
 180 .ارزیابی مرزی دفتر مرکزی  UNODCدر آسیای میانه ،سپتامبر 2006
 .181مصاحبه  AOTPدر بدخشان همراه پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افؽانستان
 .182ماموریت  UNODCدر کندوز (آپریل  ،)2010بدخشان
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/04/110418_mullo_adullo.shtml .183
 .184مصاحبه دیپارتمنت امنیت سازمان ملل در تاجیکستان
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تـّؿینتی ّ یب ُوکبؿی ثب رٌجو ُبی تٌؼؿّ هضکْم ىؼٍ ثْػًؼ .ثـامبك گلتَ تضلیل گـاى هـکق ُوبٌُگی ّ هؼلْهبتی
آمیبی هیبًَ ػولیبت ُبی ّمیغ ّؼ ػُيت اكگٌی کَ ثَ تؼویت آى اًزبم ىؼ ًتیزَ هٌلی ثـ تالىِبی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ
185
ػاىت ػؿ صبلیکَ ایي ػلویبت هیتْاًنت ػؿ ؿثغ مْم ّ چِبؿم مبل ٍ 2010ـف هجبؿفٍ ػلیَ هبچبم هْاػ هغؼؿ گـػػ.
ػؿ مبل  2011تبریک نتبى ػؿگیـ ػولیبتِبی ّؼ آىْثگـی ثيوْل صوالت اًتضبؿی ثْػٍ امت .ثـامبك گلتَ ُبی هؼبّى
ػاػمتبى ػبلی تبریکنتبى ،اف رولَ ً 196لـ ىْؿىی ً 168لـ آًِب هزـم ىٌبعتَ ّ هضکْم ثَ فًؼاى گـػیؼًؼ کَ
اکخـثبفػاىت ىؼگبى اػْبی رٌجو امالهی افثکنتبى ثْػٍ اًؼ 186.ایي آهبؿ ثیبًگـ اكقایو كؼبلیت ىْؿىیبى ًنجت ثَ مبل
 2010هیجبىؼ .ػؿ مبل  2010تؼؼاػ ثبفػاىت ىؼگبى رٌجو امالهی افثکنتبى ً 38لـ ثْػ 187.هوبهبت اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ
هغؼؿ تبریکنتبى اف ثبفػاىت چٌؼیي هبچبهچی کَ اػْبی رٌجو امالهی افثکنتبى ثْػٍ اًؼ عجـ هیؼُؼ 188اگـچَ ایي عجـ
ٌُْف ثطْؿ ؿموی تبییؼ ًيؼٍ امت.

تذاسکات هٌطمْی
ٌُگبهی کَ هضوْلَ ُبی هبچبم اف هـف اكـبًنتبى ّ تبریکنتبى ػجْؿ هیکٌؼ ،ثـعی اف ایي هضوْلَ ُب هنتویوب ثَ هوَؼ
كؼؿامیْى ؿّمیَ ثَ هنیـ عْػ اػاهَ هیؼٌُؼ اهب ثیيتـ هضوْلَ ُبی کْچک ّهتْمٔ ػؿ ىِـ ػّىٌجَ ّ 189یب هٌبٓن ىوبلی
تبریکنتبى ػّثبؿٍ ثنتَ ثٌؼی ّ ؽعیـٍ هیيًْؼ کَ ایي هّْْع ثب کيق ّّجٔ هضوْلَ ُبی ثقؿگ هْاػ هغؼؿ تبئیؼ هیيْػ
اف آًزبئیکَ ثیيتـ ایي هضوْلَ ُبی ثقؿگ هْاػ هغؼؿ ػؿ ػاعل ىِـ ػّىٌجَ ّجٔ هیگـػػ ًَ ػؿ مـصؼات .ایي هضوْلَ ُبی
هْاػ هغؼؿ ثؼؼآ ثَ هوَؼ هجـهیقمتبى ّیب افثکنتبى هبچبم هیگـػػ .هنیـُبی هِن فهیٌی کَ اف ػَُ  1990ثؼیٌنْ هْؿػ
امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ اًؼ ثَ تـتیت اُویت هـاؿ ؽیل هیجبىؼ:


ّلنْالی پیٌذ ← ىِـ کْؿگبى ٓیْة ← ىِـ ػّىٌجَ ← ىِـ عزٌؼ ← اٍلبؿا ← ثبتکٌت (هیـهیقمتبى) ← ىِـ
اّه



ّلنْالی ىـّٓ آثبػ ← ىِـ کْلیبة ← ىِـ ػّىٌجَ ← ىِـ عزٌؼ ← اٍلبؿا ← ثبتکٌت ( هیـهیقمتبى) ← ىِـ
اّه



ىـٌبى ← هـؿبة ← ىِـ مـی تبه (هـهیقمتبى) ← ىِـ اّه



ػؿّاف ← هـؿبة ← ىِـ مـی تبه (هـؿقمتبى) ← ىِـ اّه



ىـّٓ آثبػ ← کْلیبة ← ػّىٌجَ ← گـم ← ثبتکٌت ← ثبتکٌت ( هیـهیقمتبى) ← اّه



پیٌذ ← ىِـ کْؿگبى ٓیْة ← ىِـ ػّىٌجَ ← افثکنتبى

اگـچَ ایي هضوْلَ ُب ػوؼتب اف ٓـین ىجکَ ُبی ربػٍ ای اًتوبل ػاػٍ هیيًْؼ ،هْاؿػ کيق ّ ّجٔ ػؿ هطبؿُب ًیق ؿّ ثَ اكقایو
ثْػٍ امت 190 .ثقؿگتـیي هضوْلَ ّجٔ هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ػؿ مبل  2010ىبهل  119کیلْ ُـّئیي هیجبىؼ کَ ػؿ ّالیت
ىوبلی مـؼ ػؿ هطبؿی کَ ثَ هوَؼ مٌتق پیتـفثـگ ؿّمیَ 191ػؿ صـکت ثْػ ،کيق ّ ّجٔ گـػیؼ .عطْٓ ؿاٍ آُي هنتویوآ اف
کْالة ثَ هنکْ ًیق هْؿػ امتلبػٍ هبچبهجـاى هـاؿهیگـكتَ امت 192 .هطبؿُبی تبریکنتبى اف ٓـین افثکنتبى ػجْؿ هیکٌٌؼ،
هنیـی کَ اکخـ هْاؿػ کيق ّّجٔ ػؿ هوبینَ ثَ هجؼا ػؿ تبریکنتبى یب هوَؼ ػؿ هقاهنتبى اتوبم ثیلتؼ (هنوت هـثْٓ ثَ
افثکنتبى ؿا ثجیٌیؼ) .كؼؿامیْى ؿّمیَ ًیقاف کيق ّّجٔ ُـّئیٌی کَ تْمٔ هطبؿ اف تبریکنتبى اًتوبل ػاػٍ هیيْػ ،گقاؿه هی
ػُؼٓ .ی ػولیبت هيتـک هوبهبت اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ّ اػاؿٍ كؼؿالی کٌتـّل هْاػ هغؼؿ ؿّمیَ ()FDCS
 .185مصاحبه با تحلیل گر مرکز هماهنگی و معلوماتی منطقوی آسیای میانه ،جنوری 2012
 .186اطالعات توسط دیپارتمنت امنیت سازمان ملل فراهم شده است ،دوشنبه ،تاجیکستان 23 ،جنوری 2012
" .187اعضای فعال جنبش اسالمی ازبکستان بازداشت شدند" 23 ،دسامبر en.ca-news.org/news/275151 ،2010
Tim Gaynor, “Analysis - Shifting Afghan drug trade threatens Central Asia”, January 18, 2011, uk.reuters.com/article/2011/01/18/uk- .188
afghanistan-drugs-analysis-idUKTRE70H1R620110118
 .189دفتر مرکزی اداره مبارزه علیه مواد مخدر در آسیای میانه ،تاجیکستان .از شهر دوشنبه تا این پل سه و نیم ساعت با موتر فاصله است که تقریبآ  210کیلومتر فاصله میباشد .در
امتداد این جاده پایگاه پولیس قرار دارد که جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر فعالیت میکنند.
 ، “Tajik police seize large shipment of heroin on train bound for Russia” .190ارزیابی بی بی سی ،می 2000
 .191دفتر مرکزی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تاشکند2010 -
 192این قطار از ایستگاه کزانیسکی مسکو به سمت کوالب در روزهای سه شنبه و جمعه مسافرت میکند.
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هْكن ىؼًؼ هوؼاؿ 300کیلْ هْاػ هغؼؿ ىبهل  179کیلْ ُـّئیي ّ یک کیلْتـیبک ؿا ػؿمٌتق پیتـفثـگ کيق ّ ّجٔ کٌٌؼ.
یکی ػیگـ افهْاؿػ هبثل ؽکـ ىبهل ّجٔ هوؼاؿ  80کیلُْـّئیي ػؿهبٍ آگنت  2009اف هطبؿ ػّىٌجَ – هنکْ هیجبىؼ 193کَ
تْمٔ کبؿهٌؼاى گوـک آمتـاعبى ّجٔ گـػیؼ .هوؼاؿی اف هْاػ هغؼؿ اف تبریکنتبى ّ ؿّمیَ ثَ اؿّپب هبچبم هیيْػ .ػؿاکتجـ
مبل  2011ػّ هضوْلَ ُـ کؼام ىبهل  5کیلْ ُـّئیي ػؿ هطبؿ ثبؿکيی کَ اف تبریکنتبى ثَ هوَؼ ُبی هغتلق ػؿ اؿّپب ّ اف
194
رولَ کيْؿ لیتْاًی ػؿ صـکت ثْػ ،کيق ّ ّجٔ گـػیؼ.
ثبآلعـٍ ،هنوتی افهْاػ هغؼؿ اف ٓـین ُْا ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ّ ػیگـ ًوبٓ هبچبم هیگـػػ .ایي ؿّه هؼوْالً ىبهل هبچبم
هوبػیـ کوی ُـّئیي ثنیبؿ عبلٌ ( ًین تب یک کیلْ) هیجبىؼ کَ هبچبهجـاى ػؿ ثطي عْیو هغلی هیکٌٌؼ ّ یب ػؿچوؼاى
هنبكـتی عْیو ( هوؼاؿ یک الی پٌذ کیلْ ) هبُـاًَ پٌِبى هی کٌٌؼ 195.هنبكـت ُْائی ثـای هبچبهجـاى اف ًظـ تؼاؿکبتی
ًنجت ثَ یک هنبكـت ْٓالًی فهیٌی ؿاصتـ امت ُـ چٌؼ کَ ُقیٌَ آى ثیيتـ ّ هبثل هالصظَ امت ثطْؿ هخبل هجلؾ
 1000ػالـ ثـای اًتوبل ػٌُؼٍ ّ هجلؾ  1000-800ػالؿ ثـای ثلیٔ ُْاپیوب تب كؼؿامیْى ؿّمیَ پـػاعت هیگـػػ .اهب ثب ایي
صبل مْػ آى ثنیبؿ هبثل تْرَ امت چْى یک کیلْگـام ُیـّئیي ال اهل ثَ هیوت  20000ػالـ (ثَ ًـط ػوؼٍ) ػؿ هنکْ
ثلـّه هیـمؼ ػؿ صبلیکَ یک کیلْگـام ُـّئیي ػؿ تبریکنتبى  4000ػالؿ هی ثبىؼ .ػؿ مبل  2009اف هبچبم یک هضوْلَ
ُیـّئیي ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ رلْگیـی ثؼول آهؼ ،ػؿ ٍْؿتیکَ ایي هضوْلَ ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ هبچبم هیگـػیؼ ،هبچبهجـ
196
هجلؾ عبلٌ  280000ػالـ هٌلؼت هی ثـػ.
ؽکل  :22عْد بذعت آهذٍ اص یک کیلْ ُشّئیي کَ اص طشیك ُْا بَ فذساعیْى سّعیَ لاچاق هیگشدد

 193خبرنامه مرکز هماهنگی و معلوماتی آسیای میانه  -شماره 57
http://www.regnum.ru/news/society/1450057.html 194
 195یک انتقال دهنده مواد مخدر از تاجیکستان کوشش کرد تا بیش از  5کیلوگرام هروئین را به مسکو که در سیب های مصنوعی مخفی گردیده بود قاچاق می شد ،انتر فکس1 ،
جوالی 2011
 196مسئولین گمرک تاجیکستان  14کیلوگرام هروئین را در میدان هوائی دوشنبه ضبط کردند  RF----27فبروری 2009
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هبچبم اف ٓـین ُْا ػؿ صؼّػ  10 -8ػؿٍؼ اف کل هبچبم ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ؿا تيکیل هی ػُؼ .توـیجب ً  80ػؿٍؼ ُـّئیي
هبچبم ىؼٍ ثَ ؿّمیَ اف ٓـین ُْا اف تبریکنتبى هبچبم هیگـػػ .ثـػالّۀ پـّاف ُبی ثیي الوللی اف تًْل کیْؿگبى ّ عزٌؼ
(رِت هؼلْهبت ثیيتـ ثَ ّویوَ ایي گقاؿه هـارؼَ کٌیؼ) ُلتۀ ػّ پـّاف اف کالة ،ػؿ تبریکنتبى رٌْثی ثَ هنکْ
ٍْؿت هیگیـػ .ثیيتـیي پـّاف ُبی ثیي الوللی اف ىِـ ػّىٌجَ ثَ پٌچ ىِـ كؼؿامیْى ؿّمیَ ُّوچٌبى هقاهنتبى ،ایـاى،
ػّثی ،چیي ّ تـکیَ ثطْؿ هنتوین هی ثبىؼ .اکخـیت پـّاف ُبی ػبهل هْاػ هغؼؿ ػؿآمیبی هیبًَ اعیـآ اف تبریکنتبى
مـچيوَ هی گیـػ .ثیکبؿی گنتـػٍ ّ صوْم پبئیي ػؿ تبریکنتبى ثبػج اكقایو تؼؼاػ اًتوبل ػٌُؼٍ هْاػ هغؼؿ اف ٓـین ُْا
ػؿ ایي کيْؿ گـػیؼٍ امت .صؼ اّمٔ هؼبه هبُْاؿ ػؿ تبریکنتبى  $100اهـیکبئی هی ثبىؼ ،ػؿ صبلیکَ اًتوبل یک هضوْلَ
هْاػ هغؼؿ ػؿ ُـ پـّاف الی  1000ػالـ ػمتوقػ ػاؿػ .ایي تلبّت كبصو ثیي كؼبلیت هيـّع ّ ًب هيـّع ثطْؿ یکنبى
اًگیقٍ فیبػی ثـای اكـاػ ىبؿل ّ ثیکبؿ ثْرْػ هیبّؿػ .هبچبهجـاى اّلتـ اف ُوَ فًبى ثیکبؿ 197ؿا هْؿػ ُؼف هـاؿ هی
ػٌُؼ ،چْى ایي هيـ ربهؼَ ػؿ تبریکنتبى ثطْؿ عبً آمیت پؾیـ هی ثبىٌؼ .چَ اف ٓـین ُْا ،هطبؿ ّ یب هْتـ كنبػ ًوو
ػوؼٍ ؿا ػؿ آهبػٍ مبعتي ؿاٍ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ تبریکنتبى ّ ػیگـ ًوبٓ ثبفی هی کٌؼ کَ ّاّش امت هجلؾ ٌُگلت
پْلی کَ ؿػ ّ ثؼل هیگـػػ ،هيْم اٍلی امت .ثـ امبك ثـآّؿػ ُبی اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل
( )UNODCػؿ مبل  2010هبچبهجـاى آمیبی هیبًَ هجلؾ  1.4هیلیبؿػ ػالـ اف كـّه ُـّئیي مْػ عبلٌ ثؼمت آّؿػٍ اًؼ.
ثیيتـ ایي مْػ ثَ ریت هبچبهجـاى تبریک ؿكتَ امت ثب ػؿ ًظـ ػاىت ایٌکَ ثیيتـ هبچبم اف ایي کيْؿ ٍْؿت گـكتَ امت.
اهتَبػ ػؿ تبریکنتبى ثَ ػّ رـیبى ثنتگی ػاؿػ ،رٌل ّ پْل ًوؼ ،فهبًیکَ ػّ رٌل هِن ٍبػؿاتی تبریکنتبى (الوًْین ّ
پغتَ) ثب تزبؿت هْاػ هغؼؿ هوبینَ هیگـػػ ،اؿفه تزبؿت هْاػ هغؼؿ اف ایي ػّ رٌل ثیيتـ امت ،ثطْؿ هخبل ،اؿفه
ٍبػؿات هزوْػی الوًْین کَ ثیو اف  50ػؿٍؼ هزوْع ٍبػؿات ؿا تيکیل هیؼُؼ ثَ  589هیلیْى ػالـ هی ؿمؼ . 198 .هٌجغ
ػوؼۀ ػیگـ ػبیؼاتی ػؿ تبریکنتبى اًتوبالت پْلی ( 2.40هیلیبؿػ ػالـ ػؿ مبل  199)2010امت کَ ثب ؿکْػ اهتَبػی
كؼؿامیْى ؿّمیَ ّ هقاهنتبى ،ثنیبؿ هتبحـ گـػیؼٍ امت  .200ثَ ػلیل ایٌکَ هٌجغ ػْایؼ اهتَبػی ػؿ تبریکنتبى ثنیبؿ هضؼّػ
امت ،ثَ مبػگی هیتْاًؼ هيبُؼٍ ًوْػ کَ چگًَْ اهتَبػ تبریکنتبى ّاثنتَ ثَ هْاػ هغؼؿ گـػیؼٍ امت .ػؿ هٌبٓن هضـّم ّ
كویـ ًيیي هبًٌؼ هٌطوَ عْػ هغتبؿ گْؿًْ ثؼعيبى ّ عتالى  201پْل هبچبم هْاػ هغؼؿ اصتوبال یک هٌجغ اّلیَ ػؿآهؼ ثـای ایي
هيـ هٌقّی امت.
اهتَبػ تبریکنتبى ؿّثَ ؿىؼ امت ّلی ًَ ثَ آى مطضی کَ ثتْاًؼ تْمؼۀ ػظین مبعتوبًی ىِـ ؿا تْویي ًوبیؼً .بظـیي
ػویؼٍ ػاؿًؼ کَ پْل هْاػ هغؼؿ ثطْؿ ؿیـ ػبػی ثبػج اكقایو هیوت فهیي ػؿ ىِـ ػّىٌجَ ّ ػیگـ ّالیبت گـػیؼٍ امت.
مبیـ ػالین حـّت گقاف ،عبًَ ُبی هزلل ّ ّمبیٔ مْاؿی گـاى هیوت امت کَ کبؿهٌؼاى ػّلت ػاؿًؼ .202كنبػ كـاگیـ ّ
گنتـػٍ ُن چٌبى ثبػج ایزبػ كبٍلَ ثیي هـػم ثب پْلیل ّ میبمتوؼاؿاى گـػیؼٍ امت .توـیجب ً ًیوی اف روؼیت تبریکنتبى ثـ
ایي ػویؼٍ اًؼ کَ اکخـیت کبؿهٌؼاى ػّلت ؿىٍْ هی گیـًؼ 203.ثٌبثـ یک مـّی ًظـ مٌزی ػوْهی کَ اعیـآ ثـگقاؿ
گـػیؼ ،اػاؿت تٌلیؾ هبًْى ثضیج كبمؼ تـیي ًِبػ ػّلتی ػؿ تبریکنتبى ىٌبعتَ ىؼٍ کَ هتأملبًَ اػاؿۀ هجبؿفٍ ثب كنبػ اػاؿی
ًیق ىبهل لنت ًِبػ ُبی كبمؼ هیگـػػ 204.ایي اهـ ػؿ ػولکـػ پْلیل ًوو آىکبؿی ػاىتَ چٌبًچَ اكنـاى پْلیل هکـؿاً اف
ىٌبمبئی ُْیت هبچبهجـاى ػوؼۀ هْاػ هغؼؿ عجـ ػاػٍ اًؼّ .لی تّْیش ًوی ػٌُؼ کَ چـا ایي اكـاػ ؿا ػمتگیـ ًوی کٌٌؼ .ثیيتـ
اكـاػی کَ تب کٌْى ػمتگیـ ىؼٍ اًؼ ىبهل هبچبهجـاى رقئی ّ یب ُن اًتوبل ػٌُؼگبى عیلی كویـ هی ثبىٌؼ.

 197مصاحبه ،تحلیل گر  ،DCAدوشنبه ،تاجیکستان ،آگست 2011
News.tj/en/news/value-tajikistan-s-aluminum exports-decreases-some-us500-mln-2009 198
 199مصاحبه ،بانک جهانی ،دوشنبه ،تاجیکستان ،سپتمبر ) 2011انتقاالت پول "مگرنت به تاجیکستان دیده شود ،توانمندی برای پس انداز ها سرمایه گذاری اقتصادی و محصوالت
موجودۀ مالی برای جلب و جذب انتقاالت پولی "،سازمان بین المللی کار
 200گزارش شماره  TJ-54677جمهوری تاجیکستان یادداشت اقتصادی کشور ،جستجوی تاجیکستان برای رشد ،تشویق سرمایه گذاری خصوصی ،جنوری  ،2011کاهش فقر و
واحد مدیریت اقتصادی اروپا و حوزۀ آسیای میانه
 201شیوع فقر در تاجیکستان در منطقه ی خود مختار -گورنر بدخشان ( )GBAOو مناطق ختالن در بلند ترین سطح (بالترتیب  62و  54فیصد در  )2009بوده و پائین ترین در
دوشنبه ( 34فیصد) بوده است؛ بانک جهانی دیده شود "سند پروگرام انجمن انکشاؾ بین المللی برای یک قرضۀ بال عوض بالػ بر  4،6میلیون  SDRمعادل  10میلیون دالر
امریکائی" جمهوریت تاجیکستان برای یک پالیسی گرنت انکشاؾ پروگرامی پنجم" گزارش شماره  6،TJ - 59123می .2011
 202حد اوسط مزد ماهوار مامورین دولتی در تاجیکستان به  110دالر بالػ می گردد در حالیکه از مامورین عالی رتبه تقریبا $ 500می باشد :مزد متوسط ماهوار مامورین که کمی
بیش از  500سومونی بالػ می گردد Asia Plus 13 .اپریل 2011
 203فساد در تاجیکستان ،نظر عامه" مرکز مطالعات ستراتیژیک تحت نظر رئیس جمهور تاجیکستان و  UNDPتاجیکستان2011 ،
 204فساد در تاجکستان ،نظر عامه" مرکز مطالعات ستراتیژیک تحت نظر رئیس جمهور تاجیکستان و  UNDPتاجیکستان 2011
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ایي ػؿ صبلینت کَ تبریکنتبى ػؿ ثغو صکْهت ػاؿی عْة ،کبُو كوـ ، 205اٍالصبت پْلیل ّ 206هؼیـیت مـصؼات
ثَ پیيـكت ُبئی ًبیل گـػیؼٍ امت .اف مبل  2004ثَ ایي ٓـف اػاؿۀ کٌتـل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ) (DCAاكنـاى ؿاثٔ
عْیو ؿا ػؿ هـف ىوبلی اكـبًنتبى هوـؿ کـػٍ ّ چٌؼ ػولیبت هيتـک ثب پْلیل هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى
( )CNPAهْاكوبًَ اًزبم ػاػٍ امت .عْىجغتبًَ تْهیق کبؿهٌؼاى مطش هتْمٔ ثَ اتِبم هبچبم هْاػ هغؼؿ ثطْؿ ؿّف اكقّى
گقاؿه ػاػٍ هی ىْػ 208 .كنبػ اػاؿی ًیق ثَ ٍْؿت یک هيکل ػوْهی ػؿ مطْس ثبال تَؼین گـػیؼٍ امت .هـکق
هطبلؼبت امتـاتیژیک فیـ ًظـ ؿئیل روِْؿ تبریکنتبى هيتـکآ ثب ثـًبهَ اًکيبكی مبفهبى هلل ػؿ مبل  2011مـّی
كنبػ اػاؿی ؿا اًزبم ػاػًؼ .ثؼّى ىک تبریکنتبى تٌِب کيْؿی ًینت کَ ثب كنبػ اػاؿی ػمت ّ پٌزَ ًـم هی کٌؼ ،کيْؿ ُبی
ػیگـ هٌطوَ ًیق ثب ایي هيکل هْارَ ُنتٌؼ .كوـ ،صکْهت ػاؿی ّؼیق ّ عيًْت ًبىی اف اكـآ گـائی ىـایٔ تبریکنتبى
ؿا ىجیَ کيْؿ ُونبیَ هـهیقمتبى مبعتَ کَ هوَؼ ػوؼٍ هْاػ هغؼؿ تـاًقیت ىؼٍ اف تبریکنتبى هی ثبىؼ.
ًمؾۀ  :21هغیش ُای لاچاق هْاد هخذسً ،ا اهٌی ّ بخؼ ُای آعیب پزیش هشص تاجیکغتاى ّ لیشلیضعتاى

هٌجغ DCA ،UNODC :تبریکنتبى ،یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف
مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

 205بانک جهانی "سند پروگرام انجمن انکشاؾ بین المللی برای یک قرضۀ بال عوض  4،6میلیون ( SDRمعادل  10میلیون دالر امریکائی) جمهوری تاجیکستان برای یک انکشاؾ
پروگرامی پالیسی گرنت پنجم" گزارش شماره  TJ,6-59123می .2011
 206مصاحبه با  OSCEتاجیکستان ،سپتمبر 2011
 207گزارش کشوری ،وزارت خارجۀ ایاالت متحده در مورد تروریزم ()2010
 208توقیؾ  3مامور عالی رتبۀ پولیس تاجیکستان در قضیۀ قاچاق مواد مخدر"  16 ،جنوری ،2012
http://www.universalnewswires.com/centralasia/security/viewstory.aspx?id=11164;”B“,2012, www.ca-news.org/news/87
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لاچاق هْاد هخذس بَ لیشلیضعتاى
ًمؾۀ  :22هغیش ُای اصلی لاچاق هْاد هخذس ّ هجشاُای ػبْس ّ هشّس دس لیشلیضعتاى

هٌجغ UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل
هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ثیيتـیي هنوت هـف ثیي هـهیقمتبى ّ تبریکنتبى ًب ُوْاؿ امت کَ کٌتـل آى ؿا ثب هيکل هْارَ ًوْػٍ امت .آمیت
پؾیـتـیي هنوت ایي هـف ػؿ ّالیت مْؿؼ تبریکنتبى ىوبلی هـاؿ ػاؿػ .اف ػّىٌجَ ثیيتـیي هوؼاؿهْاػ هغؼؿ ثَ ٓـف
ّالیت مْؿؼ ّ ّلنْالی املبؿٍ هبچبم هیگـػػ .ثـػالّۀ ًوو آى هٌضیج یک ًوطَ ػجْؿ ّ هـّؿ هْاػ هغؼؿّ ،لنْالی
املبؿٍ ىبُؼ صْْؿ اػْبی رٌجو امالهی افثکنتبى ) ّ (IMUػیگـ عيًْت ُبی ًبىی اف اكـآ گـائی ػؿ مبل ُبی
اعیـ ثْػٍ امت .ایي ّلنْالی ُن چٌبى هضل ثـعْؿػ ُبی هْهی ػاعلی هی ثبىؼ 209.چَ اف املبؿٍ ّ یب ػیگـ ّلنْالی ُب
ثنیبؿی اف هْاػ هغؼؿ ثَ ّالیت ثتکي ػؿ هیـهیقمتبى مـافیـ هی ىْػ .ایي ّالیت هـهیقمتبى یکی اف ؿاٍ ُبی هِن ػجْؿ
هضوْلَ ُبی هْاػ هغؼؿ ّ هٌطوَ هْؿػ هٌبفػَ امت کَ  430کیلْهتـ هٌطوَ هـفی ؿا ػؿ ثـهی گیـػ 210.ػؿ ثؼْی هنوت
ُب ًوطَ هـفی اٍال ّرْػ ًؼاؿػ ّ ایي هٌطوَ ُن ػؿ کٌتـّل ًیـُّبی پْلیل هـفی ًینت 211.ثـامبك گقاؿه اعیـ اػاؿٍ
اًکيبكی مبفهبى هلل ( )UNDPعطْٓ هـفی ًب هيغٌ ثبػج ػمتپبچگی ػؿ ثیي اػاؿات تٌلیؾ هبًْى گـػیؼٍ امت ّ 212
ثؼیِی امت کَ ىِـًّؼاى تبریک ثـای ػجْؿ اف هـفهیـهیقمتبى ّـّؿت ثَ ّیقٍ ًؼاؿًؼ 213.ثـػالٍّ هبچبم هْاػ هغؼؿ،
هبچبم ًلت ًیق ػؿ ایي هٌطوَ اف هـف اتلبم هی اكتؼ .ثـ امبك گقاؿه ُب ؿّفاًَ هوؼاؿ  1000تي ًلت اف ایي هـف هبچبم
215
هیگـػػ 214.تؼؼاػ ًگِجبًبى هـفی هیـهیقمتبى ػؿاهتؼاػ هـفػّ تب مَ ثـاثـ ًگِجبًبى هـفی تبریکنتبى هیجبىؼ.

 209عامل بالقوه برای صلح و تهدید کشمکش :تحلیل انکشافی نقاط عبور سرحدی در ولسوالی اسفارای جمهوری تاجکستان (و انوخ  ،چور خور سرخ ،شوراب) و ولسوالی بتکین
جمهوری قرؼز ( Tatryr, Ak-Sai-Akو سمر کندک)"  UNDPجوالی .2011
 210بطور مکمل  650کیلومتر از جمله  970کیلومتر سرک به امتداد قیرقیز– تاجیک منتازع فیه می باشد.
 211مصاحبه با نگهبانان سرحدی قیرقیز ،بشکک قیرقیزستان ،سپتمبر 2011
 212عامل بالقوه برای صلح و تهدید کشمکش :تحلیل انکشافی نقاط عبور سرحدی در ولسوالی اسفارا جمهوری تاجیکستان (و انوخ ،چورخوه ،سرخ ،شوراب) و ناحیۀ بتکین جمهوری
قرؼز ( Tatryr ,Ak-Sai-Akو سمر کندک)"  UNDPجوالی .2011
 213مصاحبه با نگهبانانی مرزی تاجیکستان ،دوشنبه ،جون 2010
 214قیرقیزستان مرکزی را برای متوقؾ ساختن قاچاق نفت ایجاد کرده است.
 www.univesalnewswires.com/centralasia/kyrgystan/viewstory.aspx?d=10143, 8سپتمبر 2011
 90 215فیصد واردات مواد سوخت تاجیکستان بر فدراسیون روسیه متکی است و به تعقیب تحمیل محصول جدید صادراتی توسط روسیه قاچاق آن بر چیده شده است.
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ّلی ایي ػؿ صبلینت کَ ًگِجبًبى هـفی ُـ ػّ کيْؿ هتِن ثَ كنبػ اػاؿی ُنتٌؼ 216 .ػؿ ّالیت ثتکیي اػاؿات تٌلیؾ هبًْى
هیـهیقمتبى هـیَ ّؿّؽ تبریکنتبى ؿا هٌضیج هٌوطَ ػوؼٍ صول ّ ًول هْاػ هغؼؿ ثطـف ىِـ اّه ىٌبمبئی ًوْػٍ اًؼ.
ّاّش امت کَ پْلیل هیـهیقمتبى اربفٍ ػولیبت ػؿ هٌطوَ ّؿّؽ ؿا ًؼاؿػ چْى اف ًظـ اػاؿی هـثْٓ ثَ مـفهیي
تبریکنتبى امت ُـ چٌؼ کَ ثَ ایي کيْؿهتَل ًینت .ىبیؼ ؿّی ُویي ػلیل ثبىؼ کَ ایي هٌطوَ هٌضیج پٌبُگبٍ گـٍّ ُبی
ىْؿىی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـػ کَ ػؿ مبل ً 2009یق اف ُویي هٌطوَ گـٍّ ُبی ىْؿىی صوالتی ؿا ػؿ تبریکنتبى
217
مبفهبًؼُی کـػًؼ.
هنیـ ػیگـ هبچبم اف تبریکنتبى ىـهی گؾىتَ ّ ثب ػجْؿ اف هٌطوَ کُْنتبًی پبهیـ ػؿ ثْؿػّثـثَ رٌْة ؿـة هیـهیقمتبى
ػاعل هیيْػ .ایي هنیـ هجل اف ؿمیؼى ثَ ىِـ اّه اف ىِـک مبؿی تبه ػجْؿ هیکٌؼ کَ ثب ثْؿػّثـ 229کیلْهتـ كبٍلَ
ػاؿػ.
ثیيتـُـّئیٌی کَ اف ٓـین تبرکنتبى هبچبم هیگـػػ ثَ ىِـ اّه ػؿ هیـهیقمتبى ػاعل هیيْػ .ثَ ْٓؿ مٌتی ثیيتـیي
هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ ّجٔ ىؼٍ ػؿ هیـهیقمتبى ػؿ ایي ىِـ ٍْؿت هیگیـػ .ثـ ػالٍّ ًوو آى ثضیج یک ًوطَ توـکق هْاػ
هغؼؿ ،ایي ىِـ هٌطوَ امتغؼام اكـآ گـایبى ّ ىْؿىیبى ًیق هیجبىؼ .ثطْؿهخبل ػؿ اکتجـ مبل  2011چٌؼیي ػْْ رٌجو
امالهی افثکنتبى  ّ IMUاػْبی رٌجو اتضبػ رِبػ امالهی ) (IJUػؿ ایي ىِـ ػمتگیـ ىؼًؼ 218.اکخـ ػمتگیـُبی
ىْؿىیبى ػؿ هیـهیقمتبى رٌْثی ػؿ ىِـ ُبی اّه ،ثتکیي یب رالل آثبػ اتلبم هی اكتؼ 219.اف ػیـ فهبًی ثَ ایي ٓـف
گقاؿىِب صبکی اف آى امت کَ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ هیـهیقمتبى تزبؿت املضَ ّ كؼبلیت ُبی رٌجو امالهی افثکنتبى ّ
ػیگـ گـٍّ ُبی ُن كکـ ؿا توْیل هی کٌؼًِ .بػ ُبی تٌلیؾ هبًْى هیـهیقمتبى ًنجت ثَ ایي اصتوبل ثنیبؿ صنبك ُنتٌؼ
هغٍَْآ فهبیٌکَ هـثْٓ ثَ ّالیت ثتکیي هی ىْػ ُـ چٌؼ کَ تب کٌْى ًتْاًنتٌؼ هؼؿکی ثـ عالف ایي اصتوبل اؿائَ کٌٌؼ.
ػؿ ثؼْی هْاؿػ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ،اّؿام ّ امٌبػ اكـآ گـایبى ًیق ثؼمت آهؼٍ امت ُـ چٌؼ کَ ایي امٌبػ ًوی تْاًؼ ثبػج
220
گـػػ ػؿ فهیٌَ ثَ ًتیزَ هطؼی ؿمیؼ.
هْاػ هغؼؿ اف ىِـ اّه اف ٓـین ّالیت ىوبلی تبالك ثَ ىِـ تـاف ػؿ هقاهنتبى هبچبم هیگـػػ ّ اف آًزب اف ٓـین ىبُـاٍ
ػوْهی ثَ هـکق کيْؿ ػؿ ثیيکیک اًتوبل ػاػٍ هیيْػ .فهبًیکَ هْاػ هغؼؿ ثَ ثیيکیک هیـمؼ  ،اف اًزب ثب مْ امتلبػٍ اف
تزبؿت هبًًْی  ،هْاػ هغؼؿ ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ هبچبم هیگـػػ .ثنتَ ُبی ُـّئیي ػؿ هْتـ ُبی ىغَی هغلی هی گـػػ
کَ ثَْؿت گـُّی صـکت هی ًوبیٌؼ ّ ػؿ پیيـّی هْتـ ُبی ػبهل هْاػ هغؼؿ ،هْتـُبی ػیگـ ػؿ صـکت ُنتٌؼ تب
ّّؼیت ؿاٍ ُب ؿا ثـؿمی ّ ػؿ ٍْؿت لقّم تْرَ ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ؿا هٌضـف کٌٌؼ .هوبهبت تٌلیؾ هبًْى هقاهنتبى
هْاًغ مین عبؿػاؿ ػؿ هنوت ُبی پـًلْك هـف هقاهنتبى – هیـهیقمتبى ًَت ًوْػٍ اًؼ ّ ثـ امبك گقاؿه ُب ًوبٓ ػجْؿ
هـفی ؿا اف 12ثَ ً 7وطَ کبُو ػاػٍ اًؼ 221.اگـچَ هـف هقاهنتبى ثَ هٌطوَ اّه ثنیبؿ ًقػیک امت ّلی كؤ هضوْلَ
ُبی کْچک ثـای هَـف ػاعلی ثَ ایي موت هبچبم هیگـػػ 222.هـف ثب افثکنتبى ثطْؿ ػایوی ّ یک ربًجَ ثؼؼ اف
عيًْتِبی هْهی ّ ًژاػی ػاعلی ػؿ هبٍ رْى مبل  2010هنؼّػ گـػیؼ کَ ایي هّْْع تبحیـاتی ثبالی هبچبم هْاػ هغؼؿ ًیق
ػاىت .هیـهیقمتبى ػّ ًوطۀ ػجْؿهـفی هيتـک ثب چیي ُن ػاؿػ اگـچَ تب کٌْى ثَ اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ّ رـم
مبفهبى هلل ػؿ هْؿػ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف ایي هـف گقاؿىی اؿمبل ًگـػیؼٍ امت .ثٌبثـایي اصتوبل ػاػٍ هیيْػ کَ توبم هْاػ
هغؼؿ اف هیـهیقمتبى ثَ هقاهنتبى هبچبم گـػػ.

 216عامل بالقوه برای صلح و تهدید کشمکش :تحلیل انکشافی نقاط عبور سرحدی در ولسوالی اسفارۀ جمهوری تاجیکستان (انوخ ،چورخور سرخ ،شوراب ،و بتکین جمهوری
قیرقیزستان ( ,Ak,Sai,Tatyrو سمر قندک ،UNDP ،جوالی 2011
 217معلومات ارائه شده توسط ادارۀ مصئونیت و امنیت ملل متحد( ،)UNDSSاکتبر سال 2009
 218سه دسیسه سازان ترور" توقیؾ شده در قیرقیزستان ،نظارت  BBC 26اکتبر 2011
 219مطابق به اظهارات وزارت داخلۀ قیرقیزستان در  1128 :2010اعضای مؤسسات و سازمان های افراط گرائی و تروریستی در قیرقیزستان وجود داشت که  83.4فیصد آن تنها
در والیات بتکین جالل آباد و اوش جابجا بودند.
 220هـکق هؼلْهبتی ّ ُوبٌُگی هٌطوْی آمیبی هیبًَ ) ،(CARICCعجـًبهَ ىوبؿٍ 47
 221مصاحبه با تحلیل گر ( :)CARICCنقاط عبوری بسته شده التاوو ،بساگاش ،اکسو /کمیشنوفکا ،کیگن و ژایل می باشد ،با وجود موانع جدید ،مردم محل راه های عبور از سرحد
قزاق به قرؼز را یافته اند ایروسنس  17آگست www.eurasianet.org/node/61761 2010
 222هَبصجَ ،ػكتـ کٌتـّل كؼؿال هْاػ هغؼؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ ) ،(FDCSمپتبهجـ مبل 2011
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ُـّئیٌی کَ ػؿ هیـهیقمتبى کيق ّ ّجٔ هی گـػػ ثَ ًؼؿت ثنتَ ثٌؼی ّ ًيبى ُبی تزبؿتی اكـبًنتبى ؿا ػاؿا هیجبىؼ .ایي
ًيبى هی ػُؼ کَ ُـّئیي هبچبم ىؼٍ ثَ تبریکنتبى ػؿ آًزب ػّثبؿٍ ثنتَ ثٌؼی ّ ثَ هیـهیقمتبى هبچبم هیگـػػّ .جٔ هضوْلَ
ُبی اًلـاػی هبچبم ثَ ًؼؿت ثیيتـ اف  50کیلْ گـام امت ػؿ هیـهیقمتبى ّ ػوْهبً ىبهل هضوْلَ ُبی کْچک هیجبىؼ ایي ػؿ
صبلینت کَ هْاؿػ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ اهتؼاػ هـفُبی هیـهیقمتبى ثنیبؿ ثَ ًؼؿت گقاؿه ىؼٍ امت .ػؿ مبل
 2010هوؼاؿ  159کیلْگـام ُـّئیي ُوـاٍ ثب  39کیلْگـام تـیبک ػؿ هیـهیقمتبى ّجٔ گـػیؼ .ثٌبثـ گلتَ پْلیل هیـهیقمتبى
ایي هوؼاؿ هْاػ هغؼؿ ،ثغو کْچکی اف کل هبچبم ثَ هیـهیقمتبى ؿا ىبهل هیيْػ .کيق ّ ّجٔ هضوْلَ ُبی ثقؿگ هْاػ
هغؼؿ اف ػیـ فهبًی ثَ ایٌطـف ثـای ًِبػ ُبی تٌلیؾ هبًْى هیـهیقمتبى هيکل ثْػٍ امت .الجتَ هبچبم پٌِبئی ّ کيق ًيؼٍ
هْاػ هغؼؿ ػؿ هیـهیقمتبى ثنیبؿ ُن ىگلت اًگیق ًینت اف اًزبئیکَ كنبػ اػاؿی ػؿ کبؿ ّ فًؼگی هـػم ایي کيْؿ چی ػؿ
ىِـ ُب ّ ؿّمتب ُب ثنیبؿ هيِْػ امت .كنبػ اػاؿی ّ ؿىٍْ متبًی ثـای کبؿهٌؼاى کن ػؿآهؼ ىبهل پؾیـكتي پْل ثـای
ثبفؿمی ًکـػى ػـاػٍ ربت الی تجـئَ هبچبهچیبى امت .ایي هّْْع توـیجآ ػؿ ثیي توبم اهيبؿ ربهؼَ مـایت کـػٍ امت
چٌبًچَ ؿمبًَ ُبی هضلی گقاؿه ػاػٍ اًؼ ّ 223پْلیل ًیق ثَ ْٓؿ ىلبُی ایي عجـ ؿا تبئیؼ هی کٌؼ.
رؼا اف كنبػ اػاؿی هبچبهچیبى ثب امتلبػٍ اف ؿّه ُبی گًْبگْى هْاػ هغؼؿ ؿا پٌِبى ّ هبچبم هی کٌٌؼ کَ یکی اف ایي ؿّه
ُب هٌضل مبعتي ُـّئیي ػؿ هْاػ هبیغ هی ثبىؼ چٌبًچَ ػؿ مبل  2009هوؼاؿ 44کیلْگـام ُـّئیي کَ اف ایي ؿّه رِت
هبچبم امتلبػٍ گـػیؼٍ ثْػ ،تْمٔ ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى کيق ّ ّجٔ گـػیؼ 224.ثب امتلبػٍ اف ایي ؿّه اصتوبل ػاػٍ هیيْػ
کَ ُـّئیي کیلیت ػبلی ثَ کيْؿهوَؼ هبچبم گـػػ تب ایٌکَ ثَ هیوت پبئیي ػؿ ثبفاؿ ػاعلی ثَ كـّه ثـمؼ .عطْٓ ُْائی
تزبؿی ًیق رِت هبچبم هْاػ هغؼؿ تْمٔ اًتوبل ػٌُؼُگبى اف هیـهیقمتبى هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـػ کَ ػؿ ایي ٍْؿت
ُؼف اٍلی ثبفاؿ ُبی كؼؿامیْى ؿّمیَ هیجبىؼّ 225لی هوؼاؿی ُن ثَ روِْؿی علن چیي هبچبم هیگـػػ 226.ػّ كـّػگبٍ
هیـهیقمتبى پـّافُبی ثیي الوللی ػاؿػ کَ یکی كـّػگبٍ ثیي الوللی هبًبه ػؿ ثيکیک ّ ػیگـی كـّػگبٍ ثیي الوللی اّه
هیجبىؼ .اف كـّػگبٍ ثیي الوللی هبًبه پـّاف ُبی هٌظن ثَ کيْؿ ُبی چیي ،آلوبىٌُ ،ؼ ،پبکنتبى ،روِْؿی کْؿیب ،كؼؿامیْى
ؿّمیَ ،تـکیَ ،اهبؿات هتضؼٍ ػـثی ،ثـیتبًیب ّ آیـلٌؼ ىوبلی ٍْؿت هی گیـػ 227.یک ّاصؼ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿػؿ
كـّػگبٍ ثیي الوللی هبًبه هنتوـ امت .ثَ ػلیل هزبّؿت ثَ هنیـ ُبی ػوؼٍ ػـَّ هْاػ هغؼؿ ،كـّػگبٍ ثیي الوللی اّه
آىکبؿآ تْمٔ هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ امتلبػٍ هیگـػػ.اف اّه ثطْؿ هٌظن ثَ ىِـ ُبی هنکْ ،مٌتقپتـمجـگًّْ ،میجیـمک
ػؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ ّ اّؿهچی ػؿ چیي پـّاف ٍْؿت هی گیـػ .ثیيتـهْاؿػ کيق ّّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿایي ػّ كـّػگبٍ
ىبهل هضوْلَ ُبی یک الی پٌذ کیلْئی هیجبىؼ اگـچَ ّجٔ هضوْلَ ُبی  15-12کیلْئی ًیقػؿ كـّػگبٍ اّه گقاؿه ىؼٍ
امت کَ هبچبهجـاى ثَ ٓـف ثنیبؿ هبُـاًَ ای ُـّئیي ؿا ػؿ چوؼاى هنبكـتی عْیو هغلی ًوْػٍ ثْػًؼ 228.یکی اف
ؿّىِبی کَ ػمتگبٍ ً X-rayوی تْاًؼ ُـّئیي ؿا کيق کٌؼ ،ىبهل پیچبًؼى ُـّئیي ػؿ کبؿؾ کبؿثي امت 229.تب کٌْى
گقاؿىی هجٌی ثـامتلبػٍ اف ثبؿثـی ُْایی رِت هبچبم هْاػ هغؼؿ اؿمبل ًگـػیؼٍ امت ّلی عؼهبت ػّلتی کٌتـل هْاػ
هغؼؿ هیـهیقمتبى ) (SSDCهؼتوؼ امت کَ ایي ؿّه ًیق رِت هبچبم هْاػ هغؼؿ امتلبػٍ هیيْػ.
ثنیبؿی اف هْاؿػ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ ربػٍ ُب اتلبم هی اكتؼ ُـ چٌؼ کَ ػؿ مبلِبی  2011 ّ 2010هضوْلَ ُبی
 5 -2کیلْئی ُـّئیي ّ 230هضوْلَ ُبی  30-20کیلْئی 231تـیبک ػؿ هطبؿ ًیق کيق گـػیؼٍ امت کَ هٌيب آى هیـهیقمتبى
ثْػٍ امت.

 223دو قاضی ولسوالی رد قیرقیزستان به اتهام فساد توقیؾ گردید" مطبعۀ  3 ،AAIفبروری " ،2012میزان جنایت در بین افسران پولیس قیرقیز در حال بلند رفتن است،
 "http://eng.24kg/,9February2012;Erica Maratپولیس با "دزد جدید قیرقیز" بعد از دو سال وقفه مقابل شد ،جلد پنجم روزنامۀ بود آسیا مانیتور :شماره 98؛  22می 2008
 224اعالمیه اطالعاتی مرکز اطالعاتی و هماهنگی منطقوی آسیای میانه ( ،)CARICCشماره 58
 225حیوان عامل مواد مخدر در روسیه با هروئین در میدان هوائی بشکک دستگیر شد http://en.trend.az/regions/casia/kyrgzstan/161594.html,11January2010
 226این قضیه درسال 2007بود حینیکه پولیس چین یک حامل پاکستانی را دستگیر کرد که  4کیلو هروئین را به یورمقی انتقال می داد.
www.unescap.org/tid/publication/tipub2437_kyrgyz.pdf 227
 228در  18می  ،2009افسران خدمات سرحدی و گمرک دولتی قیرقیزستان از قاچاق مواد مخدر جلوگیری کرد از یک پرواز شماره  475در مسیر اوش -ماسکو با چک کردن چمدان
دستی دو مسافر (یک شهروند قیرقیزستان و یک شهر وند ازبکستان)  125کیلوگرام هروئینی را کشؾ کرد که در  13بسته پالستیکی و فولدر فایل های  A4در فلم های رنگ کلکین
پیچانده شده و در زیر چمدان ها پنهان شده بود .متخصصین ادعا کردند که این طریق پنهان سازی قبل ازین به کسی معلوم نیست و این مشکل است که حتی با استفاده از وسایل تخنیکی
کشؾ گردد.
 229عجـًبهَ ىوبؿٍ CARICC 33
 230در نومبر  2 2011کیلو گرام هروئین در قطار بشکک – ماسکو ضبط شد که منجر به توقیؾ دو تبعۀ قیرقیز گردید" پاسبان های سرحدی قزاق بیش از  2کیلو گرام هروئین را
از ریل قیرقیزستان – روسیه ضبط کردند انترفکس 12 ،اکتبر 2011
 231بیش از  30کیلوگرام تریاک که به روسیه برده می شد در پایتخت قیرقیزستان بدام انداخته شد ".نمایندگی اخبار انتر فکس می2011 ،
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ػؿ صبل صبّـمینتن ؿاٍ آُي هیـهیقمتبى یک عٔ ػاؿػ کَ ثَ هقاهنتبى ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ ػؿ هنکًْْ ،مجـمگ ّ
یکتبؿمتجـگ هیـّػُ 232.ـ چٌؼ کَ مینتن ؿاٍ آُي ایي کيْؿ ْٓؿی تِؼاة گقاؿی گـػیؼٍ تب هتضول تْمؼَ ثقؿگ ىْػ.
ػّلت ُبی چیي ،هیـهیقمتبى ّ افثکنتبى ثَ تْاكن ؿمیؼٍ اًؼ تب عٔ ؿاٍ آُي هٌطوْی کَ ایي مَ کيْؿ ؿا ثَ ُن ٍّل
کٌؼ 233.ثب كؼبل ىؼى ایي عطْٓ ؿاٍ آُي ػؿ ٍْؿتیکَ ظـكیت ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ػؿ هیـهیقمتبى ّ افثکنتبى اؿتوب ػاػٍ
ًيْػ  ،اصتوبل ػاػٍ هیيْػ کَ هبچبم هْاػ هغؼؿ ثب امتلبػٍ اف ایي عطْٓ اكقایو پیؼا کٌؼ .ػؿ صویوت تْمؼَ تزبؿت ثیي ایي
مَ کيْؿكـٍت ُبی رؼیؼی ؿاثـای هبچبهچیبى ُن اف لضبظ تؼاؿکبتی ّ ُن ػمتـمی ثَ ثبفاؿ ُبی رؼیؼ ػـَّ هْاػ
هغؼؿ ،كـاُن هی کٌؼ -هغٍَْآ ثبفاؿ ُبی چیي .ثبآلعـٍ ػْْیت هیـهیقمتبى ػؿاتضبػیَ گوـکبت ؿّمیَ ،هقاهنتبى ّ
ثیالؿّك اصتوبال ثبػج اكقایو هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ هٌبٓن هغتلق گـػػ ّ تبحیـات ًبىی اف ایي تْاكوٌبهَ ُب اثِبهبت
234
رؼیؼی ؿا ػؿ هْؿػ هنیـُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ ّرْػ هیبّؿػ.
ثب ثی حجبتی میبمی ّ ىـّع اًوالة گل اللَ ػؿ مبل  ّ 2005ثـعْؿػ ُبی ًژاػی مبل  2010ػؿ هیـهیقمتبى هبچبهچیبى
هْاػ هغؼؿ اف ایي كـٍت ُب ثِتـیي امتلبػٍ ؿا ًوْػًؼ .ثَ تؼویت اًوالة گل اللۀ کَ ػؿ مبل  2005ىـّع ّ تب  2009اػاهَ
ػاىت ،یک تؼؼاػ اف رٌبیتکبؿاى هيِْؿ ػؿهیـهیقمتبى ثَ هتل ؿمیؼًؼ .ایي ًْع عيًْت کَ ػوْهبً هيبثَ عيًْت ُبی ثبًؼ
ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ اهـیکبی التیي امت ،ػؿ گؾىتَ ثیي ثبًؼ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ اتلبم ًوی اكتبػ .ثَ ًظـ هیـمؼ کَ
ایي ثـعْؿػ ُب ثیيتـ ًبىی اف كْبی میبمی ثْػٍ 235چٌبًچَ ثَ هـّؿ فهبى ىجکَ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ّ رـاین مبفهبى
236
یبكتَ تضت کٌتـل اكـاػ ػبلی ؿتجَ ػّلتی ّ میبمی هـاؿ گـكتٌؼ.
یکی اف ىْاُؼ ایي گلتَ ُب هٌضل ًوْػى اػاؿٍ هنتول کٌتـل هْاػ هغؼؿ ػؿ اّاعـ مبل  2009ثْػ کَ ثطْؿ ؿّف اكقّى ػؿ
تاله ػمتگیـی اكـاػ ػبلی ؿتجَ ػّلتی ثْػ کَ ػؿ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػمت ػاىتٌؼ 237.ػؿ مبل  2010اػتـاّبت میبمی هبٍ
اپـیل ّ کيتبؿ ًژاػی هبٍ رْى ثطْؿ هنتوین ّ ؿیـ هنتوین فهیٌَ كؼبلیت ثیيتـ ثبًؼ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا كـاُن ًوْػ.
ثطْؿؿیـهنتوین ًِبػُبی تٌلیؾ هبًْى ًبگقیـ ىؼًؼ تب رِت هوبثلَ ثب عيًْت ًبىی اف ُـ ػّ صبػحَ توـکق عْیو ؿا اف
هجبؿفٍ ػلیَ هبچبم هْاػ هغؼؿ ثـػاؿًؼ .ثطْؿهنتوین ػؿ ثؼْی اف عيًْتِبی ًژاػی ػؿهبٍ رْى  2010گـٍّ ُبی رـاین
مبفهبى یبكتَ ػمت ػاىتٌؼ 238چٌبًچَ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب رـاین مبفهبى یبكتَ هیـهیقمتبى هْكن ىؼ گـٍّ ُبی تجِکبؿ افثک ؿا
هْكوبًَ اف هٌبٓن رٌْثی هیـهیقمتبى ثیـّى ثـاًؼ 239.ثـ امبك ًتیزَ گیـی ّاصؼ تضلیل ّ تزقیَ هـکق هؼلْهبت ّ
ُوبٌُگی هٌطوَ ای آمیبی هیبًَ )" :(CARICCثبیؼ پؾیـكت کَ کبُو آهبؿ رـاین هـتجٔ ثَ هْاػ هغؼؿ ػؿ هیـهیقمتبى
ًبىی اف ؿّیؼاػ ُبی میبمی ػؿ ایي کيْؿ امت " 240کيق ّّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هیـهیقمتبى  50ػؿٍؼ کبُو ػاىتَ ػؿ
مبل  ( 2010ثَ ًوْػاؿ فیـ هـارؼَ کٌیؼ) ،یؼٌی ػؿ ظـف ُلت مبل گؾىتَ ثَ پبئیي تـیي صؼ ؿمیؼٍ امت.

www.unescap.org/tid/publication/tipub2437_kyrgyz.pdf 232
www.adb.org/Documents/Environment/KGZ/42399/42399-02-kgz-eiaab.pdf 233
www.24kg.org/cis/112006-glavy-pravtelstv-evrazyes-prinyali-reshenie-o.html 234
 235اریکامرات "با کیفی ،ساختار های امنیتی ،و خشونت  7اپریل در قزاقستان" تجزیه و تحلیل  CACI 28اپریل www.cacianaltst.org/?q=node/5316 ،2010
 236مصاحبۀ ادارۀ کنترول مواد مخدر قیرقیزستان ( ،)DCAسپتمبر 2011
" 237قیرقیزستان :یک رژیم میان خالی می باشدICG, Asia Briefing No 102,27 April2010,p.8 ".
 238رهبر قیرقیزستان می گوید که کشور تحت فشار شدید گروپ های مواد مخدر قرار دارد" خبر گذاری  AKpress 15جون :2011 ،هم چنان بتدیلی دسته های جنایتکار در نا
آرامی های قیرقیزستان دیده شود Jane’s IntelligenceWeekly,21July2010
 239مصاحبه ،ادارۀ کنترول مواد مخدر قیرقیزستان ( )CDAسپتامبر 2011
 240خبرنامه مرکز اطالعاتی و هماهنگی منطقوی آسیای میانه (، )CARICCشماره 82
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ؽکل  :21ضبظ ُشّئیي ّ تشیاک دس لیشلیضعتاى دس 2212 -1999
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هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

ثب ثـگقاؿی اًتغبثبت ًغنت ّفیـی ػؿ ًْاهجـ مبل  2011ثَ ًظـ هیـمؼ کَ ّّؼیت ثَ ؿًّؼ ػبػی ثـگـػػ .آهبؿکيق ّ
ّجٔ هْاػ هغؼؿ ًیقػؿمبل  241 2011اكقایو پیؼا کـػ کَ یکی اف ػالیل آى تبمیل ػّثبؿٍ اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ػؿ
اّاعـ مبل  2010تْمٔ ؿّفا اّتٌجبیق ،ؿئیل روِْؿی کًٌْی هیـهیقمتبى ثْػ کَ ثَ ًبم " عؼهبت ػّلتی کٌتـّل هْاػ
هغؼؿ" ) (SSDCتـییـ ًبم یبكت .هبًٌؼ اػاؿٍ هجلی ،عؼهبت ػّلتی کٌتـّل هْاػ هغؼؿ هیـهیقمتبى ثب اػاؿٍ کٌتـّل هْاػ هغؼؿ
تبریکنتبى ؿّاثٔ ثنیبؿ عْثی ثـ هـاؿ ًوْػ ّ چٌؼیي ػولیبت هيتـک ثیي ایي ػّ اػاؿٍ ثطْؿ هْكوبًَ اًزبم ىؼ .اهیؼّاؿی
هیـّػ کَ ثب تأمیل هـکق آهْفىی مـثبفاى هـفی ػؿ آیٌؼٍ ًقػیک ػؿ ثتکیي ،هیقاى کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هٌبٓن
رٌْثی هیـهیقمتبى اكقایو پیؼا کٌؼ.
ػؿ صویوت کلیؼ صلع ّ توْیت ایي تْافى ىکٌٌؼٍ ػؿ رٌْة هیـهیقمتبى هـاؿ ػاؿػ ربئیکَ تبحیـات ارتوبػی ّ اهتَبػی
ؿّیؼاػ ُبی هبٍ رْى  2010ػؿ صبل ظِْؿ امت .تبحیـات کَ ثبػج اكقایو كوـ ػؿ هٌطوَ گـػیؼٍ ّ 242ػؿ ًتیزَ ثبػج
هیگـػػ کَ هـػم ثَ ػْایؼ ًبهيـّع ؿّی ثیبّؿًؼ .ثٌبثـ گلتَ یک تضلیلگـ هیـهیق ،هْاػ هغؼؿ ثب رـاین مبفهبى یبكتَ ؿاثطَ
هنتوین ػاؿػ چٌبًچَ " :ػؿ هٌبٓن ؿّمتبئی ،كویـ فهیٌَ ؿا ثـای امتلبػٍ رْئی گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ هنبػؼ
هینبفػ .ػؿ ایي هٌبٓن رْاًبى هبػؿ ثَ پیؼا کـػى کبؿ ًینتٌؼ ّ گقیٌَ ای رق پیْمتي ثَ اؿتو یب گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى
243
یبكتَ ًؼاؿًؼ کَ ایي اهـ ثبػج هیگـػػ هْهق ارتوبػی ّ ُوچٌبى ػْایؼ هبلی ثؼمت آّؿًؼ.
اػاؿٍ هجلی ػّلت هیـهیقمتبى هٌضیج یک اػاؿٍ كبمؼ ّ رٌبیتکبؿ ىٌبعتَ هیيْػ ّ244اکخـیت هوبهبت اؿىؼ هٌطوْی تؼییي ىؼٍ
تْمٔ ؿئیل روِْؿ تجؼیؼی ،ثـٓـف ىؼًؼ ثَ رقػٌبٍـ میبمی ػؿ رٌْة کيْؿ کَ ثَ ًظـ هیـمؼ عْػهغتبؿی فیبػی
ػاؿًؼ 245.ثـ ػالٍّ اػػبُبی ّرْػ ػاؿػ کَ ایي مبعتبؿ میبمی ػؿ رٌْة کيْؿ ثب ّرْػ تؼِؼ رؼیؼ صکْهت هـکقی ثـای
هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ،ثـ عالف آى ػول هی کٌؼ .گقاؿه آگنت  2010گـٍّ ثیي الوللی ثضـاى عجـ اف یک تونین ثٌؼی
هٌطوْی ػؿ ایي کيْؿ هی ػُؼ" :اگـ رٌْة هیـهیقمتبى افکٌتـل ػّلت هـکقی ثیـّى ثبهی ثوبًؼ اصتوبل آى هیـّػ کَ
تزبؿت هْاػ هغؼؿ اف ایي ُن ثیيتـ گنتـه پیؼا کٌؼ ّ ایي هٌطوَ ثقّػی تجؼیل ثَ یک پٌبُگبٍ اهي ثـای امالم گـایبى
 241خبرنامه مرکز معلوماتی و هماهنگی منطقوی آسیای میانه شماره CARICC105
 242جمهوری قیرقیزستان :گزارش دومی پیشرفت در مورد اهداؾ انکشافی هزاره"  UNDPبشکک ،قیرقیزستان  2010صفحۀ 90
 243اریکامرات :پولیس یا دزد جدید قیرقیزستان مواجه شد بعد از دو سال وقفه ،بنیاد جمبر تون،
" 244قیرقیزستان :مسکو مامورین با کیؾ شمس برای "قاچاق مواد مخدر" در سیانیت 22 ،فبروریwww.eurasianet.org/node/62931 .2011 ،
 245بطور مثال ،شهردار اوش طوریکه گزارش داده شده تذکر داده است که صالحیت بشکک به اوش نباید تمدید یابد .قیرقیزستان :ارباب اوش  defying bisایروسنیت 19 ،آگست
www.eurasianet.org/node/61773
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اكـآی گـػػ 246.ػؿ صویوت ًباهٌی میبمی ،اهتَبػی ّ ارتوبػی ػؿ رٌْة هیـهیقمتبى هوکي امت فهیٌَ گنتـه تزبؿت
هْاػ هغؼؿ ؿا ػؿ ایي هٌطوَ اكقایو ػُؼ.

لاچاق هْاد هخذس بَ لضالغتاى
ًمؾۀ  :23هغیش ُای ػوذۀ ّ ساُشّ ُای اًتمال هْاد هخذس

هٌجغ :UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل
هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

صزن کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هقاهنتبى ثطْؿ ىگلت اًگیقی کن امت ،ثب ػؿ ًظـ ػاىت ایٌکَ هقاهنتبى آعـیي
کيْؿی امت کَ هْاػ هغؼؿ هجل اف ّؿّػ ثَ ثبفاؿُبی كؼؿامیْى ؿّمیَ  ،اف آى ػجْؿ هی کٌؼ .توـیجب  90ػؿٍؼ ّجٔ
ُـّئیي ػؿ آمیبی هیبًَ هجل اف ؿمیؼى ثَ هقاهنتبى ٍْؿت هی گیـػ .رؼا اف اكقایو هغتَـ ػؿ مبل  ،2008اف هزوْع
هوؼاؿ هْاػ هغؼؿی کَ ثيکل تـاًقیت اف هقاهنتبى هیگؾؿػ تغویٌب ثَ ْٓؿ هیبًگیي کوتـ اف  1ػؿٍؼ آى ّجٔ هی گـػػ .ػؿ
مبل  ،2009ایي کيْؿ  730کیلْ گـام ُـّئیي کيق ّ ّجٔ ًوْػٍ امت .ػؿ مبل  2010کوتـ اف ًیوی اف ایي ؿهن (323
کیلْگـم) کيق ّ ّجٔ گـػیؼٍ امت کَ ایي ثبػج ًگـاًی امت ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ثـ امبك ثـآّؿػٍ ُب  75-70تي ُـّئیي
ػؿ مبل  2010اف ٓـین هقاهنتبى هبچبم ىؼٍ امت .هیقاى ّجٔ تـیبک کوتـ امت چٌبًچَ ػؿ مبل  2010هزوْػآ هوؼاؿ
 168کیلْگـم ّجٔ گـػیؼٍ امتّ .جٔ تـیبک ػؿ مبل  2011ثَ پبییي تـیي صؼ ؿمیؼ ّ ػؿ هزوْع  9.5کیلْگـم ػؿ مَ
ؿثغ اّل  95( 2011ػؿٍؼ کبُو) ّ247جٔ گـػیؼْٓ .ؿی کَ ػؿ ًويَ فیـ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت هضوْلَ ُبی هْاػ هغؼؿ ػؿ
هقاهنتبى ًبپؼیؼ گـػیؼٍ ّ ػؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ ػّثبؿٍ ظبُـ هیيًْؼ.

 246گزارش گروه بین المللی بحران ،شماره  23 ،193اگست سال 2010
 247خبرنامه هؼلْهبتی هـکق آالػبتی ّ ُوبٌُگی هٌطوْی آمیبی هیبًَ ىوبؿٍ ًْ 7 ،105هجـ 2011
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ًمؾۀ  :24کؾف ّ ضبظ ُشّئیي دس آعیای هیاًَ ،عالِای 2211-2212

هٌجغ :UNESCAP,UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی
مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ..

کيق ّ ّجٔ کن تب صؼی هٌؼکل کٌٌؼٍ هيکالت ایي کيْؿ ػؿ فهیٌَ ای کٌتـل ّ ًظبؿت ثـ هـف ْٓالًی (3،600
کیلْهتـ) امت .ػجْؿ ثب پبی پیبػٍ ّ یب امت ػؿ هٌبٓن ػّؿ اكتبػٍ اف هـف هیـهیقمتبى ّ هقاهنتبى هؼوْل امتّ .مبیل ًولیَ
ُوچٌیي هی تْاًٌؼ اینتگبٍ ُبی ؿموی ثبفؿمی هـفی ؿا ثب مِْلت ػّؿ ثقًٌؼ ،چٌبًچَ عطـ کوی ثـای تيغیٌ ػؿ
ثنیبؿی اف هٌبٓن هـفی ّرْػ ػاؿػ .هضوْلَ ُبی کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ هقاهنتبى هؼوْال هضوْلَ ُبی کْچک ّ
هتْمٔ هیجبىؼ .ػؿ صبلیکَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ثَ ْٓؿ هٌظن ثَ کيق هضوْلَ ُبی ثقؿگ کَ اف هیـهیقمتبى یب افثکنتبى هٌيب
هیگیـػ ،هجبػؿت هی ّؿفػ چٌبًچَ چٌؼ هْیَ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿػؿهـف هیـهیقمتبى -هقاهنتبى ٍْؿت گـكت (ثَ
ىکل فیـ هـارؼَ کٌیؼ)ٌُ .گبهی کَ ُـّئیي اف ٓـین اّلیي گؾؿگبٍ هـفی هبچبم هیيْػ تٌِب ثب آالػبت عْة ّ یب ثغت
عْة هی تْاى هضوْلَ ُبی ثقؿگ هْاػ هغؼؿ ؿا کيق کـػ کَ ًيبى هی ػُؼ ایي هنیـ ثَ عْثی مبفهبًؼُی گـػیؼٍ امت.
ؽکل  :22ضبظ هْاد هخذس تْعظ گوشکات ّ دیگش اداسات ضبظ کٌٌذٍ دس لیشلیضعتاى()2212
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ػؿ تئْؿی هـفُبی ْٓالًی هقاهنتبى ثبیؼ اف کٌتـّل عْثی ثـعْؿػاؿ ثبىؼ چْى ًیـُّبی کٌتـّل هـف ػؿ ایي کيْؿ
آهْفه ػیؼٍ ّ اف اهکبًبت هزِقتـی ػؿ هٌطوَ ثـ عْؿػاؿ اًؼ .ثَ ػٌْاى هخبل ػؿ مبل ُبی  2011-2009ثـًبهَ هجبؿفٍ ثب
اػتیبػ ثَ هْاػ هغؼؿ ّ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ هقاهنتبى ثبػج توْیت ثیيتـ هـفُبی رٌْثی گـػیؼ کَ ثب تزِیقات ثبفؿمی –
ػمتگبٍ امکٌـ ،مگ ُبی رنتزْ گـ ّ ثنتَ ُبی آفهبیو هْاػ هغؼؿ هزِق گـػیؼٍ ثْػ 248.ثغو هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ
ّفاؿت اهْؿ ػاعلَ ًیق ثب مَ ػمتگبٍ امکٌـ میبؿ ثـای ثبفؿمی کبهیًِْب ػؿهٌطوَ رٌْة هقاهنتبى ّالیبت کیقیلْؿػا،
فهجیل ّ آلوبتی هزِق گـػیؼ .الفم ثَ ؽکـ امت کَ کیلیت ایي تزِیقات هی تْاًؼ هتلبّت ثبىؼ .ػؿ ٓی ملـ ثَ گؾؿگبٍ ُبی
هـفی ػؿ هٌطوَ ىوبل هقاهنتبى  ،هوبهبت تٌلیؾ هبًْى ایي کيْؿ اف کيق ّ ّجٔ یک هضوْلَ ثقؿگ ُـّئیي کَ تْمٔ یک
کبهیْى ثَ موت ؿّمیَ هبچبم هیگـػیؼ ثَ اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل عجـ ػاػًؼ .ایي کبهیْى ػؿ
هقاهنتبى تْمٔ ػمتگبٍ امکٌـ چک ىؼٍ ثْػ ،اهب تٌِب امکٌـ ؿّمیَ هبػؿ ثَ ىٌبمبیی اعتلبی هْاػ هغؼؿ ػؿ ػاعل کبهیْى
گـػیؼ .ثـ امبك گلتَ اكنـ اػاؿٍ تٌلیؾ هبًْى ػمتگبٍ امکٌـ ًوطَ کٌتـل هـفی ػؿ هقاهنتبى اف کیلیت پبئیٌتـی ًنجت ثَ
ػمتگبٍ امکٌـ ؿّمیَ ثـعْؿػاؿامتُ 249.ـ چٌؼ ًوی تْاى پٌِبى کـػ کَ ػؿیبكت ؿىٍْ تْمٔ هبهْؿیي هـفی ػؿ ًوبٓ
ّؿّػی هغتلق ػؿ مـامـ هـفُبی هقاهنتبى یک صویوت امت.
ٌُْف هيغٌ ًینت کَ آیب صول ّ ًول تـاًقیتی ػؿ هـف هقاهنتبى ثبفؿمی هی ىْػ یب ًَ ،اهب ػؿ صبل صبّـ صزن تزبؿت
اف کيْؿ ُونبیَ افثکنتبى ثبال امت ّ ُوچٌبى ؿىؼ آى رـیبى .250 .هوبهبت هقاهنتبى ّ ؿّمیَ ًوی تْاًٌؼ توبم هضوْلَ ُب
ؿا ثبفؿمی کٌٌؼ .یکی اف ؿّه ُبی حبثت ثـای پٌِبى کـػى هْاػ هغؼؿ هضوْلَ ُبی ٍبػؿاتی هیٍْ ّ مجقیزبت ثَ
كؼؿامیْى ؿّمیَ هی ثبىؼ 251.ایي هضَْل ّاؿػات ػوؼٍ ثـای كؼؿامیْى ؿّمیَ امت ،هقاهنتبى ٍبػؿ کٌٌؼٍ ایي هیٍْ ربت
ًینت ثلکَ ثنیبؿی اف ایي هضَْالت افػیگـ کيْؿُبی آمیبی هیبًَ تـاًقیت هیگـػػ  ّ -هوؼاؿ کوتـی ُن افچیي ّاؿػ
هیيْػ 252.افثکنتبى ،ثَ ػٌْاى هخبل 200000 ،تي هیٍْ تبفٍ ،مجقیزبت ّ هیٍْ ُبی عيک ؿا ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ػؿ
مبل ٍ 2010بػؿ کـػٍ کَ ًنجت ثَ مبل  2009اكقایو  50ػؿٍؼی ػاىتَ امت  .ػؿ تبریکنتبى 96 ،ػؿٍؼ اف هیٍْ ُب ّ
مجقیزبت تْلیؼ ىؼٍ ثَ هوَؼ ثبفاؿ ؿّمیَ كـمتبػٍ هیيًْؼ 253.ػؿ مبل  2011ثقؿگتـیي ّجٔ هضوْلَ هْاػ هغؼؿ ػؿ
كؼؿامیْى ؿّمیَ ثب امتلبػٍ اف ُویي ؿّه اف هیـهیقمتبى ّ هقاهنتبى ثَ ؿّمیَ تـاًقیت هیگـػیؼ .ثٌبء ثب مْ امتلبػٍ اف
تزبؿت هبًًْی هبچبهچیبى هضوْلَ ُبی ثقؿگ هْاػ هغؼؿ ؿا اف هقاهنتبى ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ هبچبم هیکٌٌؼ .ػؿ یک کبهیْى
صبهل  20تي هیٍْ هی تْاى ٍؼُب کیلْگـم ُـّئیي ؿا پٌِبى کـػ.

Depzdrav.gov.kz/loader/load/756and online.prg.kz/document/defult.aspx?doc_id=c436008&sublink=100 248
 249ملـ ُیبت اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ مبفهبى هلل ثَ هقاهنتبى ىوبلی  -مپتوجـ 2011
ً 250وبیٌؼگی هقاهنتبى :تزبؿت ؿّ ثَ اكقایو ثب افثکنتبى عبٓـ ًيبى هی ًوبیؼ 5 ،اکتجـ  ،2011ثی ثی می
 251خبرنامه شماره CARRIC 53
 252برکام اس وان دیوت سن " مشکالت تاسیس اتحادیۀ گمرکات میان قزاقستان ،بیالروس وفدراسیون روسیه برای تجارت زراعتیLei memorandum, .
www.wur.nl/nr/rdonlyres.
 253گیلسوالتر "فواید بین المللی مقایسوی تاجیکستان در بخش ؼذا و زراعت" مجتمع سرمایه گذاری بین المللی تجارت زراعت 19-18 ،اکتبر سال 2011
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ؽکل  :23آهبؿاًتمال کاًتیٌشاصطشیك لضالغتاى تْعظ کؾْس هبذا دس عالِای 2229 -2228
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هٌجغ  ،USAID :پـّژٍ تْمؼَ تزبؿت ّگوـکبت هٌطوْی

ثؼ گوبًی هْی ثیي ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ّرْػ ػاؿػ کَ هبچبهچیبى ثَ ْٓؿ كقایٌؼٍ ای اف کٌْاًنیْى ثیي الوللی مینتن صول ّ
ًول ربػٍ ای ) (TIRثـای صول ّ ًول هْاػ هغؼؿ اف ٓـین هقاهنتبى ػؿ کبهیًِْبی ظبُـا هِـ ّ هْم ىؼٍ امتلبػٍ هی
کٌٌؼ 254.کبهیْى ُبی کٌْاًنیْى ثیي الوللی ثـ امبك مینتن ُبی ثیي الوللی گوـک كؼبلیت هی کٌٌؼ ّ هيوْل کٌتـل
گوـکی ثـای هوبٍؼ هبلیبتی ًوی ىًْؼ .ایي عطـ ّرْػ ػاؿػ کَ هِـ ّ هْم ػؿ ْٓل ؿاٍ ىکنتبًؼٍ ىْػ ّ هْاػ هغؼؿ
ػؿآى هـاؿ ػاػٍ ّ یب کيیؼٍ ىْػ .اگـ گوـک مْء ظي هْرَ ػاىتَ ثبىؼ ّ پل اف ثبفؿمی ُیچ هْاػی یبكت ًگـػػ ،اػاؿٍ
ارـای هبًْى هـثَْٓ هکلق ثَ پـػاعت کلیَ ُقیٌَ ُب ّ رجـاى توبم عنبؿات ّاؿػٍ هی ثبىؼ .ایي یک ػبهل ثبفػاؿًؼٍ
ثـای اكنـاى هزـی هبًْى هی ثبىؼ ّ ػؿ ایٌزب اُویت ػمتگبٍ امکٌـ آىکبؿ هی ىْػ .گلتَ هی ىْػ ،گوـک ظـكیت
امکي/ثبفؿمی یکب یک هضوْلَ ُب ؿا ًؼاؿػ ،ثَ اىتـاک گؾاؿی آالػبت ّ ُوکبؿی هٌطوَ ای ،هکول الفم ثـای اهؼاهبت
'کٌتـل مغت' هـفی هی ثبىؼ .هوبهبت تٌلیؾ هبًْى هؼتوؼًؼ کَ ایي اهؼاهبت کبكی ًینت ّ عْامتبؿ تزؼیؼ ًظـ ػؿ هوـؿات
255
کٌْاًنیْى ثیي الوللی مینتن صول ّ ًول ربػٍ ای ىؼٍ اًؼ تب اربفٍ ای ثبفؿمی ّمبیل ثَ آًِب ػاػٍ ىْػ.
هطبثن تْاكوٌبهَ اتضبػیَ گوـکی ثیي ؿّمیَ ،هقاهنتبى ّ ثالؿّك اف مبل  2011ثَ ایٌطـف ،گوـک ؿّمیَ ّ هقاهنتبى
ػیگـ ػؿ هـف ( 6850کیلْهتـ) ایي ػّ کيْؿ كؼبلیت ًوی کٌٌؼ .،ثٌبثـایي ًیـّ ُبی کٌتـل هـفی ؿّمیَ ػؿ ًظبؿت
هـفُبی هقاهنتبى ثب افثکنتبى ّ هـهیقمتبى هی تْاًؼ ثَ مبفهبى کٌتـّل گوـکی هقاهنتبى ثپیًْؼًؼ  .ػؿ تئْؿی ایي ثَ هٌقلَ
توْیت کٌتـّل هـفی هقاهنتبى امتُ .وچٌیي هی تْاًؼ ُوکبؿیِبی هٌطوْی ثیي اػْبی اتضبػیَ گوـکی ؿا ػؿ روغ آّؿی
ّ ثَ اىتـاک گؾاؿی آالػبت ثبال ثجـػ .ثَ ُـ صبل اؿفیبثی تبحیـات ّاهؼی ایي تْاكوٌبهَ ُب ػؿ فهبى ًْىتي ایي گقاؿه ثب
تْرَ ثَ ایي کَ آالػبت کبهل ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ مبل  2011ػؿ ػمتـك ًینت ،ثنیبؿ هيکل امت.

 254مصاحبه با  ،CARICCجون 2010
 255گزارش ستراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر  27فبروری 2009
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ّمؼت کيْؿ ّ تؼؼػ هنیـُبی ربػٍ ای رلْگیـی اف هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا ثَ یک چبلو ػوؼٍ ثـای هوبهبت ػّلت هقاهنتبى
ثْرْػ آّؿػٍ امت .ػؿ هـهیقمتبى ،هنیـ اٍلی هبچبم هْاػ هغؼؿ اف ثیيکک ىـّع هی ىْػ ّ هجل اف ػجْؿ اف هـف ػؿ
کْؿػی )هقاهنتبى) ثَ موت آلوبتی ّ ثؼؼ ثَ آیبگق اف ٓـین ریْؿریْکب ّ یْ اك تی-کبهیٌگل ّ ثَ عبک ؿّمیَ هیـمؼ.
ػّثبؿٍ اف ثیيکک ،هنیـ ػّهی اف آلوبتی ّ اف ٓـین مـیيبگي ،ثبلغبه ،کبؿاگبًؼا ،آمتبًَ ،ککيیتْ ّ پتـّپبّلْمک ػجْؿ
ّ ثَ عبک ؿّمیَ هیـمؼ .هنیـ مْم ثَ موت ؿـة اف ثیيکک ثَ تبؿاف اف ٓـین میوکٌت کبؿکقیلـػا  ،اکتْثی ّ اؿالنک
ثَ عبک ؿّمیَ هی ؿمؼ .رٌْة هقاهنتبى ىِـ آلوبتی ّ هقاهنتبى ىـهی تٌِب هکبى ػؿ هقاهنتبى ُنتٌؼ کَ ػؿ آًزب ّجٔ
هْاػ هغؼؿ ّرْػ ػاؿػ کَ اًؼکبك ػٌُؼٍ ای هـکقیت كؼبلیتِبی هبچبم ّ تزبؿت هْاػ هغؼؿ هی ثبىؼ .ػؿ اکخـ هْاؿػ،
هضوْلَ هبچبم ثَ ًظـ هی ؿمؼ ثَ ْٓؿ هنتوین اف ٓـین هقاهنتبى صـکت هی کٌؼ اگـچَ اؿلت ؽکـ گـػیؼٍ کَ ًوطَ
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ُوگـایی ىِـمتبى کبؿاگبًؼا امت کَ ثب هنیـ اٍلی اؿتجبٓ هیگـػ.
هیـهیقمتبى آمیت پؾیـ تـیي کيْؿ ُونبیَ امت ،ػؿ مبل  2008هقاهنتبى هوؼاؿ  537کیلْگـم ُـّئیي ؿا ّجٔ ًوْػ کَ
اف افثکنتبى ػؿ صبل ثْػ ایي هضوْلَ تْمٔ ػمتگبٍ امکٌـ ػؿ گوـک هـفی ثب كؼؿامیْى ؿّمیَ کيق ّ ّجٔ گـػیؼ.
ثؼؼ اف آى ػؿ مبلِبی ُ 2010 ّ 2009یچ هْیَ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ثیيتـ اف  55کیلْگـم ٍْؿت ًگـكتَ ّ ثیيتـ هضوْلَ
ُبی کْچک ثْػٍ کَ کيق ّ ّجٔ گـػیؼٍ امت 258.ثقؿگتـیي کيق ّّجٔ گقاؿه ىؼٍ ػؿ مبل  2011ػؿ رٌْة
هقاهنتبى ٍْؿت گـكت ّ ىبهل  36کیلْگـم ُـّئیي ثْػً .وطَ ّؿّػی کلیؼی ثـای هبچبهچیبى ػؿ هـف افثکنتبى ّ
هقاهنتبى ىِـ ىیوکٌت امت ّ ،ثَ ػٌْاى ًوطَ ای ٍّل امتـاتژیک ثـای هبچبم هْاػ هغؼؿ هضنْة هی گـػػ .ثب روؼیت
هبثل هالصظَ ای افثک ،ىِـ ىیوکٌت ػؿ  100کیلْهتـی تبىکٌؼ ّاهغ ىؼٍ ّ ىجیَ ىِـ اّه ثَ ػٌْاى یک هـکق هبچبم
هْاػ هغؼؿ ػؿ هٌطوَ اف اُویت عبٍی ثـعْؿػاؿ امتُ .وچٌیي ػؿ هوبینَ ثب اّه اكـآ گـایی ػؿ ایي ىِـ گنتـػٍ تـ
ىؼٍ امت .اف مبل  2011گـٍّ ُبی ىجَ ًظبهی ػؿ مـامـ هقاهنتبى كؼبل گـػیؼٍ ّ ثـای اّلیي ثبؿ ػؿ تبؿیظ ایي کيْؿ
259
یک ثوت گؾاؿی اًتضبؿی گقاؿه ىؼٍ امت.
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ثَ گلتَ هوبهبت هقاهنتبى 90 ،ػؿٍؼ اف هْاػ هغؼؿ کَ ثَ ایي کيْؿ هبچبم هیگـػػ اف ٓـین ربػٍ یب ؿاٍ آُي اًتوبل ػاػٍ
هیيْػ 260.هوبهبت اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ ثطْؿ ػلٌی اػالم کـػًؼ کَ اکخـیت هْاػ هغؼؿ تْمٔ ؿاٍ آُي
ثَ ایي کيْؿ هبچبم هی ىْػ 261.ىجکَ ؿاٍ آُي تْمؼَ یبكتَ ّ آمیت پؾیـ اف ٓـین هقاهنتبى ثَ ًظـ هی ؿمؼ هْؿػ ُؼف
هبچبهچیبى هـاؿ گیـػ .ىجکَ ُبی ؿاٍ آُي ّمبیل هْحـ صول ّ ًول ّ ؿّه هيِْؿثـای هبچبم هْاػ هغؼؿ هیجبىؼ .ػؿ ػیي
صبل ،هبُیت حبثت ىجکَ ُبی ؿاٍ آُي اربفٍ هی ػُؼ تب هوبهبت كـٍت هوبًؼت ثیيتـی ػؿ هوبینَ ثب ّمبیل ًولیَ ػیگـ
ػاىتَ ثبىٌؼ .ثب ایي صبل ،ػؿ صبلی کَ افثکنتبى ُوچٌبى ثَ کيق ّ ّجٔ هتؼؼػ ُـّئیٌی کَ ػؿ صبل تـاًقیت ثنْی
هقاهنتبى ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ امت هجبػؿت هیْؿفػ ،هیقاى کيق ّ ّجٔ هضوْلَ ُبی هْاػ هغؼؿ ػؿ هـاهنتبى ّ
هـهیقمتبى هضؼّػ امت.
ثَ ػویؼٍ ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى چیي ،هطبؿُب ًیق ّمبیل تبئیؼ ىؼٍ ثـای هبچبم ُـّئیي ثَ امتبى ؿـثی میي کیبًگ هی ثبىٌؼ
ّ ثـعی اف ثبفػاىت ُبی اعیـ ػؿ عٔ ؿاٍ آُي ثیي ىـم هقاهنتبى ّ اؿّهچی ,ایي اػػب ؿا تبئیؼ هی کٌؼ 262.ػالٍّ ثـ ایي،
اگـ چَ پـّاف هْاػ هغؼؿ اف هقاهنتبى ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ثَ ًؼؿت اتلبم اكتبػٍ امت ّلی ثبیؼ عبٓـ ًيبى مبعت کَ ثـ
امبك گقاؿه ُب ُـّئیي اف ٓـین ُْا اف اكـبًنتبى ّ پبکنتبى ثَ هقاهنتبى ّ چیي اًتوبل ػاػٍ هیيْػ 263.ثب تْرَ ثَ اكقایو
توبّب ثـای هَـف ُـّئیي اكـبًنتبى ػؿ چیي ّ تْمؼَ پیًْؼ ُبی تزبؿی ثب هقاهنتبى ،ایي هنیـ ػـَّ ثَ اصتوبل فیبػ ػؿ
صبل گنتـه امت.

 256خبرنامه ىوبؿٍ CARICC۷۳
 257هَبصجَ ،CARICCمبل 2009
 258گزارش وضعیت مواد مخدر  ، ROCAسال 2011
 259حمالت انتحاری باالی پولیس امنیتی در شهری از قزاقستان"  ،رویتر 17 ،می 2011
 260مصاحبه با تحلیلگر  ، CARICCجون 2010
 261مواد مخدر از طریق قطار به روسیه قاچاق میشود -تزار مواد مخدر ،آژانس خبری انترفاکس 14 ،دسمبر 2010
 262دستگیری خدمه قطار قزاقستان بخاطر حمل هروئین" /http://thechina.biz/china-economy/kazakhstan-train-attendant-arrested-for-possessing-heroin ،
 263برچیده شدن مجرای قاچاق هروئین افؽانی"  ،قزاقستان امروز 6 ،می www.kt.kz/index.php?lang=eng&uin= 1141192228&chapter=1153485290 ،2009
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تـکوٌنتبى  379کیلْهتـ هـف هيتـک ثب هقاهنتبى ػاؿػُ .وبًطْؿ کَ هجال ؽکـ ىؼ ،یک تؼؼاػ اًگيت ىوبؿ اف هضوْلَ ُبی
ُـّئیي کَ هٌيب آى ایـاى ثْػ ػؿ مبل  2009ثَ هوَؼ هقاهنتبى هبچبم گـػیؼ .اػاؿٍ هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى
هلل هتضؼ آگبٍ ًینت کَ آیب ایي هضوْلَ ُب اف ٓـین تـکوٌنتبى ثَ هقاهنتبى ػؿ مبلِبی  2011-2010هبچبم گـػیؼٍ امت.
رؼا اف هنیـ ُبی فهیٌی ،ثٌبػؿػؿیبیی آکتبّ ّ آتیـائْ ػؿ ػؿیبی عقؿ ػؿ هقاهنتبى هیتْاًؼ هْؿػ مْ امتلبػٍ هبچبهچیبى هْاػ
هغؼؿ ٍْؿت گیـػ.
ًمؾَ  :25ىجکَ ُبی هٌطوْی هطبؿ ّ ثٌبػؿ ػؿ ػؿیبی عقؿ

هٌجغ UNESCAP, UNODC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف
مْی مبفهبى هلل هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

یک سًّذ کاُؼ ػوْهی؟
ػؿ مبل  ،2010صؼّػ  2.6تي ُـّئیي ػؿ آمیبی هیبًَ کيق ّ ّجٔ گـػیؼ کَ کوتـ اف  4ػؿٍؼ اف کل هْاػ هغؼؿی امت
کَ ثَ ایي هٌطوَ هبچبم هیگـػػ .ػؿ هوبینَ ثب مبل  ،2009توبم کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ثَ امتخٌبی افثکنتبى ،اف کبُو ّجٔ
هْاػ هغؼؿ گقاؿه ػاػٍ اًؼ ،ثـعی کيْؿُب ثیيتـ اف  50ػؿٍؼ کبُو ؿا گقاؿه ػاػٍ اًؼ.
ثَ ْٓؿ کلی ػؿ صبل صبّـ کيق تـیبک ػؿ آمیبی هیبًَ  50ػؿٍؼ کبُو یبكتَ ًنجت ثَ یک ػَُ گؾىتَ ،اهب کيق ّ ّجٔ
ُـّئیي ػؿ هوبینَ ثنیبؿ ثی حجبت امت .اكقایو ّجٔ ػؿ مبل  2007-2003کَ ػؿ ىکل فیـ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت 264ثَ
اصتوبل فیبػ هـثْٓ ثَ اكقایو تْلیؼ ػؿ ىوبل اكـبًنتبى ػؿ ایي هؼت فهبى هی ثبىؼ کَ ثیبًگـ آى امت کَ ایي هٌطوَ تبهیي
کٌٌؼٍ اٍلی هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ هیجبىؼ .یکی اف ىبعٌ ُب ایي امت کَ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ ثَ ْٓؿ
ًبگِبًی ثَ هیقاى یک مْم کبُو یبكت ػؿ مبل  ّ 2008ػؿ ُوبى مبل تْلیؼ تـیبک ػؿ رٌْة اكـبًنتبى ثَ ثبالتـیي صؼ ػؿ
تبؿیظ عْػ ؿمیؼّ .جٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ ػؿ ًتیزَ کبُو یبكت ػؿ صبلیکَ تْلیؼ هبفاػ ػؿ رٌْة اكـبًنتبى ثَ اّد
عْػ ؿمیؼ .کيق ّ ّجٔ تـیبک ػؿ آمیبی هیبًَ ثیيتـ ّاثنتَ ثَ تْلیؼ تـیبک ػؿىوبل اكـبًنتبى ثْػ کَ ثؼؼ اف مبل 2007
ػؿ صبل کبُو امت .ػؿ مبل ّ 2011جٔ تـیبک ػؿ مـامـ آمیبی هیبًَ ُوچٌبى میـ ًقّلی ػاىتَ ػؿ صبلیکَ تْلیؼ تـیبک
ػؿ رٌْة اكـبًنتبى توـیجآ  1000تي اكقایو ػاىتَ امت .ایي هّْْع ثیبًگـ ایي امت کَ ىوبل اكـبًنتبى تضت تبحیـ ػـَّ
تـیبک افرٌْة اكـبًنتبى هـاؿًؼاؿػ ّ ُوچٌبى صکبیت اف ػؼم ّجٔ ّ یب كوؼاى هؼلْهبت امتغجبؿاتی هجٌی ثـ هبچبم تـیبک
اف رٌْة ثَ ىوبل اكـبًنتبى هی کٌؼ.

 264کاهش ناگهانی در سال  2005بیجا به نظر میرسد و مصادؾ با اولین سال در یک دهه گذشته است که مرز های تاجیکستان توسط اداره خدمات مرزی روسیه نگهبانی نمی شد.
ضبط تریاک در تاجیکستان به اندازه بیش از  50درصد در همان سال کاهش یافت ،اما بعدا در جریان  5سال اخیر به حالت اولی برگشته و حتی از آن هم بیشتر شد.
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ؽکل  :24هزوْع کيق ّ ّجٔ تـیبک ػؿ آمیبی هیبًَ ػؿ هوبینَ ثب تْلیؼ تـیبک ػؿ ىوبل ّ رٌْة اكـبًنتبى 2004 ،تب
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هٌجغ UNODC :

چٌبًچَ هجالٌ گلتَ ىؼ یکی اف ػْاهل کبُو کيق ّ ّجٔ هیتْاًؼ ثی حجبتی میبمی ّ ًباهٌی ػؿ کيْؿُبی تبریکنتبى ّ
هیـهیقمتبى ثبىؼ کَ ًوو کلیؼی ػؿ تـاًقیت هْاػ هغؼؿ ؿا ایلب هیکٌٌؼ .اگـچَ ثی حجبتی میبمی ّ ًباهٌی ػؿ هیـهیقمتبى كؤ
ػؿ یکنبل گؾىتَ ( )2010اتلبم اكتبػٍ ّلی ػؿ تبریکنتبى ػؿ ىو 265مبل گؾىتَ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ میـ ًقّلی
ػاىتَ امت .ػؿ مبل  2010هیقاى کيق ّ ّجٔ ػؿ تبریکنتبى ثَ کن تـیي صؼ ػؿ یک ػَُ ( 985تي) ؿمیؼ ّ هتبملبًَ ایي
ػؿ صبلی ٍْؿت هیگیـػ کَ ایي کيْؿ رِت اؿتوبی ظـكیت ًیـُّبی تٌلیؾ هبًْى ّ هؼیـیت هـفُب مـهبیَ گؾاؿی ٌُگلتی
کـػٍ امتُ .وچٌبى ثَ ًظـ هیـمؼ کَ ثؼْی اف هنیـ ُبی هبچبم ُـّئیي اف هـف تبریکنتبى ثَ ػیگـ کيْؿُبی آمیبی
هیبًَ تـییـ رِت ػاػٍ امتُ .ـچٌؼ کَ ُیچ ػالیوی ّرْػ ًؼاؿػ هجٌی ثـ ایٌکَ تـکوٌنتبى ُـّئیي ثیيتـی ػؿیبكت ّ ٍبػؿ
هیکٌؼ ّ یب ایٌکَ افثکنتبى اف کيْؿی ػیگـی ثزق تبریکنتبى ُـّئیي ػؿیبكت هیکٌؼ.

 265کاهش اولیه  50درصدی در سال  2005به احتمال زیاد به برگشت محافظین مرزی روسیه در سال  2004وابستگی دارد (یک موافقتنامه دوجانبه ده ساله جهت حفظ مشترک از
مرز با فدراسیون روسیه در سال  2003به پایان رسیده بود).
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ؽکل  :25هیقاى کيق ّ ّجٔ ُـّئیي ػؿ ْٓل مبلِبی  1999الی 2010
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هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

ُـچٌؼ ُـّئیي ثب اؿفه تـیي هْاػ هغؼؿی امت کَ اف اكـبًنتبى هبچبم هیيْػ ،ثیي مبلِبی  2004تب  2010هیقاى هْاؿػ کيق ّ
ّجٔ چـك ػؿ آمیبی هیبًَ  250ػؿٍؼ اكقایو ػاىتَ امت 266.ػؿ ایي هؼت ثیيتـیي اكقایو ػؿ افثکنتبى (ثیو اف  3270ػؿٍؼ) ثَ
267
تؼویت آى هیـهیقمتبى (ثیو اف  226ػؿٍؼ) ،تـکوٌنتبى (ثیو اف  200ػؿ ٍؼ) ّ هقاهنتبى (ثیو اف  70ػؿٍؼ) حجت ىؼٍ امت.
ًوْػاؿ ؽیل اكقایو مـیغ کيق ّ ّجٔ چـك ػؿ آمیبی هیبًَ ؿا ًيبى هیؼُؼ کَ ُوقهبى امت ثب کبُو تْلیؼ تـیبک ّاكقایو تْلیؼ
صيیو ػؿ ّالیت ثلظ اكـبًنتبى .ثَ ًظـ هیـمؼ هنیـ ُبی رؼیؼ ثیي الوللی رِت هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ صبل ىکل گـكتي امت .ػؿ هبٍ
رْى مبل  2011اكنـاى کویتَ اهٌیت هلی هقاهنتبى ػؿ آلوبتب هوؼاؿ  5.7تي چـك ؿا اف هطبؿی کَ اف اكـبًنتبى صـکت ّ اف هنیـ
تبریکنتبى ّ افثکنتبى ثَ هقاهنتبى هیـمیؼ ،کيق ّ ّجٔ ًوْػًؼ .هـاؿ ثْػ ایي هضوْلَ ثَ اؿّپب ّ اهـیکبیی ىوبلی ثـّػ ّ ثـامبك
268
گقاؿىِب گـٍّ ػعیل ػؿ ایي هْیَ هجال چٌؼیي هضوْلَ ؿا اف ُویي هنیـ ثَ اؿّپب ّ آهـیکب كـمتبػٍ ثْػًؼ.
ؽکل  :26آهبؿ کيق ّ ّجٔ چـك ػؿ آمیبی هیبًَ (ثَ امتخٌبی تبریکنتبى) ،اف مبل  2004الی ( 2010ثَ تي)
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هٌجغ :ػكتـ هٌطوْی  UNODCػؿ آمیبی هیبًَ

 266تاجیکستان موارد ضبط چرس را جداگانه گزارش نمی دهد ،فقط ضبط این مواد را بصورت کل نشان میدهد.
ROCA 2010 267
 268گرفتاری شبکه قاچاق مواد مخدر افؽانی به امریکای شمالی پولیس قزاقستان  ،اروپا "،ارزیابی بی بی سی  20دسمبر 2011

78

هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

هٌفؼت ّهغتفیذیي
هٌفؼت
ایي ثغو ثَ ثـؿمی ػؿآهؼ صبٍلَ اف تزبؿت هْاػ هغؼؿ تْمٔ هبچبهجـاى هی پـػافػ  .ػؿ مبل  2010هزوْع هٌلؼت صبٍلَ اف هبچبم
هْاػ هغؼؿ اف ىوبل اكـبًنتبى ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ هجلؾ  1.4هیلیبؿػ ػالـ آهـیکبئی ثْػٍ امت کَ هجلؾ  344هلیْى ػالـ ؿا ىجکَ ُبی
هبچبم هْاػ هغؼؿ اكـبًی اف ایي تزبؿت ثؼمت آّؿػٍ اًؼ .هبثل ؽکـ امت کَ ایي هجلؾ ىبهل هٌلؼت صبٍلَ اف هبچبم چـك ّ ػیگـ هْاػ
هغؼؿ ًوی گـػػ ّ ٍـف ىبهل ػؿآهؼ صبٍلَ اف هبچبم ُـّئیي ّ تـیبک هیجبىؼ.
هیقاى مْػی کَ اف هبچبم ّ كـّه یک کیلُْـّئیي ثَ آمیبی هیبًَ ّ كؼؿامیْى ؿّمیَ ثؼمت هی آیؼ 600 ،ػؿٍؼ هیجبىؼ .چٌبًچَ ػؿ
ىکل ؽیل ًيبى ػاػٍ ىؼٍ ُـ چَ کَ هیوت ُـّئیي اكقایو پیؼا هی کٌؼ ثَ ُوبى اًؼافٍ عبلَیت آى کبُو پیؼا هی کٌؼ ،ثؼیي هؼٌی کَ ُـ
چَ ُـّئیي اف هجؼا ثَ مْی هوَؼ صـکت هی کٌؼ ،هْاػ تولجی ثَ ُـّئیي اّبكَ هیگـػػ کَ ثبػج کبُو کیلیت ُـّئیي هیيْػ ثَ
ػجبؿت ػیگـ ،یک کیلْ گـام ُـّئیي ثب عبلَیت  70ػؿٍؼ ثؼؼ اف ایٌکَ هْاػ توجلی ثَ آى اّبكَ هیگـػػ ،ثَ ػّ کیلْ ُـّئیي ثب
عبلَیت  35تجؼیل هیگـػػ .اكقایو هیوت ّ کبُو کیلیت ثبػج هیگـػػ کَ تزبؿ هْاػ هغؼؿ مْػ ثیيتـی ثؼمت ثیبّؿًؼ.
ؽکل  :27لیوت ّ کیفیت ُشّئیي دس هغیش ؽوالی ()۰۲۰۲

هٌجغUNODC :

* اؿهبم كْم اثتؼایی اًؼ ّ اصتوبال ثؼؼ اف ػؿیبكت آالػبت تبفٍ تـییـ هی پؾیـًؼ.

ثب مْػ عبلٌ  1.4هیلیبؿػ ػالـ تٌِب اف تزبؿت ُـّئیي ػؿ مبل  ،2010هبچبهچیبى هْاػ هغؼؿ هؼبػل یک مْم تْلیؼ ًبعبلٌ ػاعلی
تبریکنتبى ( 4.8هلیبؿػ ػالـ) ّ یبُن هیـهیقمتبى هیجبىؼ 269ػؿ صبلیکَ  5ػؿٍؼ اف تْلیؼ ًبعبلٌ افثکنتبى ( 28هیلیبؿػ ػالـ) ّ كؤ

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5775.htm 269
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یک ػؿٍؼ اف تْلیؼ ًبعبلٌ هقاهنتبى ؿا تيکیل هی ػُؼ .ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ اهتَبػ کيْؿُبی هیـهیقمتبى ّ تبریکنتبى ػؿ آمیبی
هیبًَ ثنیبؿآمیت پؾیـاًؼ ػؿ صبلیکَ هزوْع ایي هجلؾ كؤ هنوت کْچکی اف كؼبلیتِبی اهتَبػی هقاهنتبى ؿا تيکیل هیؼُؼ.
ؽکل  :28تْلیؼ ًبعبلٌ ػاعلی کيْؿُبی آمیبی هیبًَ ّ اكـبًنتبى ،مبل 2010
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هٌجغ :ثبًک رِبًی

هغتفیذیي
ثـآّؿػ هیقاى مْػ گـ ٍّ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ّ رـاین مبفهبى یبكتَ اف تزبؿت هْاػ هغؼؿ کوی ػىْاؿ ثَ ًظـ هیـمؼ اف
آًزبئیکَ ایي گـٍّ ُب اف ًظـ تؼؼاػ ّ تيکیالت مبفهبًی هتلبّت ُنتٌؼ ّ ثؼْی ػؿ مطش هلی ّ ثؼْی ػؿ مطش ثیي الوللی
كؼبلیت هی کٌٌؼُ .ـچٌؼ ثنیبؿ ّاّش امت کَ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ آمیبی هیبًَ تْمٔ اكـاػ ّ ىجکَ ُبی هغتلق اػاؿٍ
هیگـػػ .ایي ػْاهل ػجبؿتٌؼ اف ىجکَ ُبی ثقؿگ رـاین مبفهبى یبكتَ کَ تْاًبیی ّ ظـكیت هبچبم ٍؼُب کیلْ گـام ُـّئیي
ؿا ػاؿًؼ ،ىجکَ ُبی هتْمٔ ّ ثالعـٍ اًتلبل ػٌُؼٍ گبى کْچک .عْاٍ ثقؿگ یب کْچک ایي ىجکَ ُب ثطْؿ مٌتی ػؿآمیبی
هیبًَ ثَ امبك عْیيبًّؼی ّ ّاثنتگی ُبی هْهی ّ ًژاػی كؼبلیت ًوْػٍ اًؼ .هبثل ؽکـ امت کَ گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى
یبكتَ ػؿآمیبی هیبًَ مبعتبؿ عیلی هغتلق ػاؿًؼ ،ثؼْی اف ایي گـٍّ ُب تيکیالت ّاّش ّ هيغٌ ػاؿًؼ ػؿ صبلیکَ ثؼْی
ػیگـ ثـ امبك ّاثنتگی ُبی ّؼیق ثٌب ىؼٍ کَ ثیيتـ هجتٌی ثـ هٌلؼت ربًجیي هیجبىؼ ّ ُویي گـٍّ ُب ُنتٌؼ کَ ٓی یک
ػولیبت هيغٌ ّ ػؿ ػُْ پـػاعت هجلـی هيغٌ یک هضوْلَ هْاػ هغؼؿ ؿا اف ایي ٓـف هـف تبریکنتبى ثَ آًطـف
هـف اًتوبل هی ػٌُؼ.
هْؿػ تْرَ ّ ثضج ایي گقاؿه آًؼؼٍ گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ثقؿگ امت کَ ؿیيَ ػؿمبعتبؿ ػاعلی میبمی،
اهتَبػی ّ ارتوبػی ػؿ آمیبی هیبًَ ػاؿًؼ کَ اصتوبل ثْرْػ آهؼى ؿّاثٔ هضـهبًَ ثیي ایي گـٍّ ُبی تجِکبؿ ّ هوبهبت ػبلی
ؿتجَ ػّلتی ػّؿ اف تَْؿ ًینت .ػؿ ثنب هْاؿػ هؼؿتِبی ػّلتی رِت اػاؿٍ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ثب ایي گـٍّ ُبی تجِکبؿ
ُوکبؿی هی کٌٌؼ کَ ثَ ػٌْاى ثغيی اف ایي مبعتبؿ هضنْة هیگـػًؼ .اف فهبى امتوالل کيْؿ ُبی آمیبی هیبًَ ػؿ مبل
 1991تب کٌْى ُیچ کؼام اف هبچبهجـاى ّ تزبؿاى ػوؼٍ هْاػ هغؼؿ ػمتگیـ ًيؼٍ اًؼ ػؿ صبلیکَ ایي گـٍّ ُب ػؿ توبم کيْؿُبی
آمیبی هیبًَ كؼبل اًؼ اهب ػّ کيْؿی کَ ثیيتـ ػؿ هؼـُ عطـ هـاؿ ػاؿػ ػجبؿتٌؼ افتبریکنتبى ّ هیـهیقمتبى.
تاجیکغتاى
ػؿ تبریکنتبى ثبفاؿ هْاػ هغؼؿ ثیي پٌذ ػمتَ کَ مبعتبؿ ًنجتآ ّؼیلی ػاؿًؼ تونین ىؼٍ امت کَ ثیيتـ ؿّاثٔ هْهی ّ
عبًْاػگی ػؿ تبمیل ایي گـٍّ ُب ًوو ػاىتَ امت ّ 270ثطْؿ اتوبهی هـثْٓ ثَ یک ّالیت یب هٌطوَ هی ثبىٌؼ .یکی اف ایي
ىجکَ ُب هتيکل اف اػْبی هْم لیٌي آثبػ (ّ یب عزٌؼ) هیجبىؼ کَ ػؿ ىوبل کيْؿ ًلْؽ فیبػی ػاؿًؼ ّ هؼؿتوٌؼتـیي هْم
تبریک هجل اف موْٓ اتضبػ ىْؿّی هضنْة هیگـػًؼ.
 270خانواده های تاجک لزوما به اساس خویش ونسب استوار نمی باشد ،مالحظه نمائید ،اناتولی میکایلوویچ خزانوؾ" ،بعد از اتحاد شوروی :نژاد ،ملت گرایی وسیاست درجمهوریت
های کشور های مستقل" ،چاپ دانشگاه ویسکانسن1995 ،
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ػمتَ ػّم ىبهل اػْبی هْم کْالة امت کَ ػؿهٌطوَ هـکقی ػؿ ّالیت عتالى فًؼگی هیکٌٌؼ .ػؿ رـیبى مبلِبی اّل
امتوالل ّ ػؿ رـیبى رٌگ ُبی ػاعلی ایي هْم ثضیج گـٍّ هغبلق ّ هضبكظَ کبؿ ػؿ هوبثل ؿُجـی کوًْینت ػؿ عْرٌؼ
ُّوچٌبى هٌضیج گـٍّ هغبلق امالهگـایبى ّ ػهْکـات ػول ًوْػًؼ .ثؼؼ اف رٌگ ػاعلی تبریکنتبى ایي هْم ثؼٌْاى
ًیـّهٌؼتـیي هْم ثؼؼ اف رٌگ ػاعلی ظِْؿ کـػًؼ ّ ُن اکٌْى ثَ ػٌْاى پـ ًلْؽ تـیي هْم ػؿ تبریکنتبى هضنْة هیگـػًؼ.
ثگًَْ هبٓؼبًَ هیتْاى گلت کَ ًلْؽ هْم کْالة ػؿ ىِـ ػّىٌجًَ ،وطَ اػؿبم ّ اؿمبل هْاػ هغؼؿ ،ثنیبؿ فیبػ هیجبىؼ .هْم
مْهی ػجبؿت امت اف هْم کْؿگبىٓ -یْة کَ هـثْٓ ثَ هٌطوَ ای تضت ُویي ًبم ػؿ ّالیت عتالى هیجبىٌؼ ّ کن ّ ثیو ثب
ػمتَ کْالة هغتلٔ ىؼٍ اًؼ .گـٍّ چِبؿم ػجبؿت امت اف هْم گـم (یب عطبؿگیي) کَ ػؿ رٌْة ىـم ّ هـکق تبریکنتبى
(گْؿًْ -ثؼعيبى) هنتوـ هیجبىٌؼ کَ ایي هٌطوَ یکی اف پٌبُگبٍ ُبی هِن صقة هغبلق هتضؼ تبریکنتبى ( 271)UTOهیجبىؼ.
ایي صقة هتيکل امت اف صقة اًوالة امالهی ّ ػیگـ گـٍّ ُبی هغبلق امالهگـا 272.گـٍّ پٌزن گـٍّ هتيکل اف ًژاػ
پبهیـیبى امت کَ ثب ًژاػی تضت ُویي ًبم ىٌبعتَ هیيًْؼ ثطْؿ هخبل اموبػیلیَ ُب.
گـٍّ ُبی هتؾکـٍ ػؿ رـیبى رٌگ ػاعلی تبریکنتبى ػؿ کٌبؿُوؼیگـ ّ ُوچٌبى ػؿهوبثل ُن رٌگیؼًؼ ّ صبل ثـای ػاىتي
مِن ثیيتـی اف ثبفاؿ هْاػ هغؼؿ کَ ػوؼتب ٌ تْمٔ اػْبی هْم ُبی کْالة ّ لیٌي آثبػ اػاؿٍ هیيْػ ثب ُن ؿهبثت هیکٌٌؼ273 .ثب
ػؿ ًظـ ػاىت گـٍّ ُبی کَ ػؿ مطش هٌطوْی كؼبلیت هی کٌٌؼ ،ثیي ػّ گـٍّ عتالى ّ تبریکنتبى ىوبلی ّگْؿًْ-ثؼعيبى
ثطْؿ آىکبؿ رِت ثؼمت گـكتي تزبؿت هْاػ هغؼؿ ؿّیبؿّیی ّرْػ ػاؿػ .ؿّیبؿّیی ثیي ایي گـُِّب ثـ هیگـػػ ثَ
تونیوبتی کَ ػؿ فهبى رٌگ ُبی ػاعلی ّ فهبى صکْهت اتضبػ روبُیـىْؿّی .ثب گؾىتَ عيًْت آهیقی کَ ایي گـٍّ ُب
ػاىتٌؼُ ،ن اکٌْى ؿّیبؿّیی ثیي ایي گـٍّ ُب ثَ ًؼؿت ػیؼٍ هیيْػ کَ ػؿ ثیيتـ هْاؿػ ثیبًگـ ُوکبؿی ثیي ایي گـٍّ ُب ّ
کٌتـّل هيتـک تزبؿت هْاػ هغؼؿ هیجبىؼ .ثٌبثـ گلتَ یک هوبم مبفهبى هلل مـتبمـ هـف هيتـک اكـبًنتبى -تبریکنتبى
تْمٔ گـٍّ ُبی عبًْاػگی ّ ّاثنتگی ُبی هْهی اػاؿٍ هیگـػػ 274.ػؿرَ کٌتـل ثَ گًَْ اینت کَ ایي اهْام ػؿ مبعتبؿ
هؼؿت ػّلت ًیقًلْؽ ػاؿًؼ ثؼیٌگًَْ کَ یک هْم ثب ػاىتي هؼؿت ّ ًلْؽ میبمی ػؿ یک ّفاؿتغبًَ کلیؼی کَ هنئْلیت تٌلیؾ
هبًْى ؿا ّظبیق کلیؼی ؿا اىـبل هیکٌٌؼ.
ػؿ ثیي گـٍّ ُبی اًلـاػی ّ ؿیـ ّاثنتَ هؼوْال ؿُجـی ثؼّه رٌگنبالؿاى مبثن امت کَ ػؿ رٌگ ُبی ػاعلی هی
رٌگیؼًؼ .عیلی اف ایي اكـاػ ػؿ ْٓل مبلِبی  1990ثَ ؿًّؼ میبمی ػّلت پیْمتَ ّ یب ثَ اهتَبػ ًب هيـّع هتکی اًؼ.
ایي اكـاػ ثگًَْ هنتوین ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػمت ػاؿًؼ یب ُن ثطْؿؿیـهنتوین افایي تزبؿت هبلیبت اعؾ هی کٌٌؼ ّ هؼوْال
یک صْفٍ هيغٌ ؿا تضت کٌتـّل ػاؿًؼ ثطْؿ هخبل ػؿ هٌطوَ گْؿًْ – ثؼعيبى ػّ گـٍّ پبهیـی کَ تْمٔ كـهبًؼُبى
امجن ؿُجـی هیگـػػ ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ًوو ثنیبؿ کلیؼی ثبفی هیکٌٌؼُ 276.ـػّی ایي گـٍّ ػؿ صؼّػ  20تب  40ػْْ
ػاؿًؼ ػؿ ًبصیَ عْؿّگ كؼبلیت هیکٌٌؼ ّ ُوچٌبى ثب گـٍّ ُبی اكـبًی ّ هیـهیق ًیق ػؿ اؿتجبٓ هیجبىٌؼ .ثب ػاىتي ؿیيَ ىجَ
277
ًظبهی ،ایي گـٍّ ُب ثنیبؿمبفهبى یبكتَ اًؼ ،ثب ؿُجـی ّاصؼ  ،ملنلَ هـاتت ٍـیش ّ ًظبم ًیـّهٌؼ اًظجبٓی.

275

ربلت ایٌزبمت کَ گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ػؿ آمیبی هیبًَ ؿّاثٔ عْثی ثب گـٍّ ُبی كؼبل ػؿ اكـبًنتبى ػاؿًؼ .فثبى
هيتـک ّ مِْلت ػؿ ػجْؿافهـف اكـبًنتبى -تبریکنتبى ػؿ هوبینَ ثب گـٍّ ُبی افثک ّ تـکوي ثؼیي هؼٌبمت
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 273ده ها سال تاجیکستان به دست خانواده لینن آبادی در هنگام جنگ های داخلی اداره میشد ،نخبه لینن آبادی " ،به یک ائتالؾ جدید با مردم منطقه کوالب یکجا شد ".چنانچه جنگ
ادامه یافت موازنه به طرؾ کوالبی ها میالن کرد :مالحظه شود :سیاست سازش ،پروسه صلح تاجیکستان .توافق  ،Accordشماره  10که توسط کمال الدین عبدهللا اوؾ و کترین بارنز
تصحیح شده :لندن :منابع مصالحه 2001 ،صفحه 100
 274مصاحبه  ،دوشنبه ،تاجکستان  7جون 2010
 275جانتن گودهند ات آل" ،چانه زدن برای صلح؟ کمک ها ،وضعیت و بازسازی در افؽانستان" ،انستیتیوت هالند برای روابط بین الملل ،اکست  ،2006صفحه 40
 276رئیس پیشین پاسگاه مرزی مرؼاب که گروه وی در جنگ های داخلی فعال بود.
 277دفتر منطقوی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
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کَ گـٍّ ُبی تبریک ػمتـمی هنتوین ثَ تْلیؼات هْاػ هغؼؿػؿاكـبًنتبى ػاؿًؼ .ػؿ چٌیي ىـایطی ،هوکي امت گـٍّ ُبی
هغتلٔ اكـبى ّ تبریک تبمیل گـػیؼٍ ثبىؼُـچٌؼ کَ تب ثَ صبل ثَ ًظـ هیـمؼ كؼبلیت ایي گـٍّ ُب ػؿ مطش پبئیي ثبىؼ .ػؿ
صؼّػ  20ػؿٍؼ اف اػْبی ىجکَ هبچبم هْاػ هغؼؿ لٌگـیْف کَ ػؿ صبل صبّـ یک مبفهبى هٌضل ىؼٍ امت 278ؿا
ىِـًّؼاى اكـبًنتبى تيکیل هیؼاػ 279.اگـچَ هنئْلیت اکخـ گـٍّ ُبی اكـبًی هضؼّػ امت ثَ هـف اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ
اهب ػؿایي اّاعـ ػمتگیـی ىِـًّؼاى اكـبًنتبى ػؿاؿتجبٓ ثَ تزبؿت ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ تبرکنتبى ّ افثکنتبى اكقایو
یبكتَ امت .ػمتگیـی ىِـًّؼاى اكـبًنتبى ػؿ پیًْؼ ثَ هبچبم هْاػ هغؼؿػؿهقاهنتبى ًیقؿّثَ اكقایو امت .اگـچَ هضؼّػیت
ُبی فثبًی ّ كـٌُگی ًوو ػ اؿًؼ ّلی ثَ ًظـ هیـمؼ کَ ىِـًّؼاى اكـبى ثب کٌبؿ گؾاىتي ّامطَ ُب هیغْاٌُؼ ثَ ْٓؿهنتوین
هْاػ هغؼؿ ؿا ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ هبچبم کٌٌؼ.
280

ثٌب ثـ گقاؿه ُب هبچبم هْاػ هغؼؿ اف تبریکنتبى ثَ افثکنتبى تْمٔ ىجکَ ُبی هغتلٔ تبریک ّافثک ٍْؿت هیگیـػ.
ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ اًتو بل ػٌُؼگبى هْاػ هغؼؿػؿهزبّؿت ثَ هـف فًؼگی هیکٌٌؼ ّ اؿتجبٓبت عبًْػگی ًوو هِوی ؿا ایلب
هیکٌؼ .ایي گـٍّ ُب ثؼلت کيوکو ُبی میبمی ػؿهـف هيتـک تبریکنتبى-افثکنتبى ّ كؼبلیت اػاؿات تٌلیؾ هبًْى افثکنتبى
ػؿ اهتؼاػ هـفثب هضؼّػیت ُبیی هْارَ ثْػٍ اًؼ .ػؿ هْؿػ گـٍّ ُبئیکَ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿ ػاعل افثکنتبى ؿا اػاؿٍ
هیکٌٌؼ آالػبت اًؼکی ػؿ ػمت امت .اػاؿات تٌلیؾ هبًْى افثکنتبى ثـآّؿػ هیکٌٌؼ کَ ػؿ مبل  2009ػؿ صؼّػ  20ىجکَ
ػؿ هبچبم ُـّئیي ػؿ مـتبمـ کيْؿ كؼبل ثْػٍ اًؼ کَ اػْبی آى هتيکل اف ىِـًّؼاى افثکنتبى ّ ػیگـ کيْؿُبی آمیبی
هیبًَ ثْػٍ امت  .ثَ گًَْ هخبل ؿُجـ یک مبفهبى ػوؼٍ کَ هْاػ هغؼؿ ؿا ثَ ؿّمیَ هبچبم هیکـػ یک تجؼَ تبریکنتبى ثْػ کَ
281
ػؿ افثکنتبى مکًْت ػاىت.
لیشلیضعتاى
ػؿ هیـهیقمتبى ػؿ ْٓل فهبى ایي گـٍّ ُب تْاًنتَ اًؼ ػؿ مبعتبؿػّلت ؿاٍ پیؼا کٌٌؼ ّ ُوچٌبى چٌؼ کـمی پبؿلوبى ؿا ًیق
ثؼمت آّؿًؼ .گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ػؿ هیـهیقمتبى ثَ مـػت ػؿ صبل تکبهل امت کَ ایي ثیبًگـ ثْرْػ آهؼى
تـیـات میبمی ،اهتَبػی ّ ارتوبػی ػؿ کيْؿ هیجبىؼ .یک هيغََ ایي هّْْع تونیوبت ىوبل ّ رٌْة امت کَ ثب
تـییـات ارتوبػی -میبمی ػؿ هیـهیقمتبى گـٍ عْؿػٍ امت.
ًظـ ثَ گلتَ هٌبثغ تٌلیؾ هبًْى هیـهیقمتبى ،گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ػؿ هٌبٓوی كؼبلیت هیکٌٌؼ کَ هـکق تزوغ ّ ؽعیـٍ
هْهت هْاػ هغؼؿ هیجبىؼ هبًٌؼ ( )1تالك (ىوبل) ؛ ( )2ثيکیک ( )3امیک کبیل ّ ( )4هٌبٓن رٌْثی (کَ ىبهل اّه،
ثبتکي ّ رالل آثبػ ّ هٌبٓن هـثْٓ ثَ آى هیيًْؼ) 282.گـٍّ ُبی هنتوـ ػؿ ثيکیک ثَ اعبؽی ّ ػمتجـػ ثَ ػاؿایی ُبی
ػّلتی ّ یبُن کٌتـل ارٌبك هبچبم ىؼٍ چیٌی هيـْل ُنتٌؼ 283.گـٍّ ُبی هنتوـ ػؿرٌْة ثَ تزبؿت هْاػ هغؼؿ هيـْل اًؼ
کَ ػؿ ایي صْفٍ گـٍّ ُبی هتؼؼػی كؼبلیت هیکٌٌؼ ثطْؿ هخبل  12گـٍّ ػؿ هٌطوَ اّه ّ ػؿ ىِـ اّه ،کَ ىبهل گـٍّ
ُبی تبریک ّ افثک هیيًْؼ 7 ،گـٍّ ػؿ هٌطوَ ثبتکي 6 ،گـٍّ ػؿ هٌطوَ رالل آثبػ 6ّ 284گـٍّ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ ىِـ
ثيکیک (کَ ىبهل یک گـٍّ هلوبفی ّ ؿّهبیی هی ثبىؼ) ّ 8گـٍّ ػؿهٌطوَ چْی (کَ ىبهل گـٍّ ُبی چیچٌی ،کـػی ّ
یک گـٍّ ؿّهب هی ثبىؼ) .ػؿ هزوْع ثـآّؿػ هیگـػػ کَ  40گـٍّ رـاین مبفهبى یبكتَ ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػعیل ُنتٌؼ
ُـچٌؼ توبم ایي گـٍّ ُب كؼبلیت كـاهلی ًؼاؿًؼ (ثَ گًَْ هخبل گـٍّ ُبی هنتوـ ػؿ اینیک کبیل) .اگـ چَ اػاؿٍ كؼؿالی کٌتـل
285
هْاػ هغؼؿ ؿّمیَ هؼتوؼ امت کَ تؼؼاػ ایي گـٍّ ُب ثَ  70گـٍّ هیـمؼ.

 278لنگریوؾ برادر یک قوماندان بر جسته طرفدار حکومت در جریان جنگ های داخلی ،لنگری لنگریوؾ ،و داماد سنگک سفروؾ که رهبری تحریک جبهه ملی جانبداری از
ریاست جمهوری را در جریان جنگ ها بدوش داشت ،میباشد.
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82

هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

ًمؾَ  :26تمغیوات گشٍّ ُای جشاین عاصهاى یافتَ دس لیشلیضعتاى بَ اعاط ّالیات ،عال 2211

هٌجغ CARICC :یبػ ػاىت :عطْٓ مـصؼی ّ ًبم ُبیی کَ ػؿ ایٌزب ًيبى ػاػٍ ىؼٍ اًؼ ّ الوبثی کَ امتلبػٍ ىؼٍ ػاللت ثَ هْاكوت ّ یب پؾیـه آى اف مْی مبفهبى هلل
هتضؼ ًوی ًوبیؼ.

ثیيتـ هبًْى ىکٌبى ّ ػالالى اف ًژاػ هیـهیق هیجبىٌؼ کَ ػؿ اّه ّ ثيکیک هنتوـ اًؼ ّ ثؼؼ اف ػؿگیـی ُبی ًژاػی ػؿ
رٌْة هیـهیقمتبى ثـ امبك گقاؿىِب ػؿ صؼّػ 80ػؿٍؼ 286اف رـاین مبفهبى یبكتَ ؿا هـتکت هیيًْؼ 287.ثطْؿ هؼوْل
مبعتبؿ یک گـٍّ ػجبؿت امت اف ثغيِبی هغتلق ّاثنتَ ثَ ُوؼیگـکَ ُـ کؼام ػؿ ثغو عبٍی تغٌَ ػاؿػ ثطْؿ هخبل
یک ػؼٍ هٌضیج اًتوبل ػٌُؼٍ ػول هیکٌٌؼ ّ ػؼٍ ای ػیگـ هنئْل ثغو هبلی ّ ؿیـٍ هنبئل هیجبىٌؼ .ػؿ ؿاك ایي گـٍّ تٌظین
کٌٌؼٍ هـاؿ ػاؿػ کَ اصتوبال اف ًژاػ هیـهیق هیجبىؼ .اكنـاى امجن ّ کًٌْی ًِبػ ُبی تٌتلیؾ هبًْى کَ اکخـاٌ اف اػْبی عبًْاػٍ
تٌظین کٌٌؼٍ گـٍّ هیجبىٌؼ ،هنئْلیت ُوکبؿی ّ فهیٌَ مبفی اًتوبل هضوْلَ ُبی هْاػ هغؼؿ ؿا ثؼّه ػاؿًؼ .ػْْیت
هوبهبت /کبؿهٌؼاى تٌلیؾ هبًْىً 288لْؽ ػؿ ایي ىجکَ ُب ّ یب ُن رلْگیـی اف هبچبم هْاػ هغؼؿ ؿا هيکل هینبفػ.

عایشکؾْسُا
ىجکَ ُبی کْچک تـکوي کَ ثب ىجکَ ُبی هنتوـ ػؿاكـبًنتبى ّ روِْؿی امالهی ایـاى اؿتجبٓ ػاؿًؼ اکخـیت هضوْلَ ُبی هْاػ هغؼؿ
ؿا ػؿ ایي کيْؿ اًتوبل هیؼٌُؼ .ىجکَ ُبی هٌطوْی یب ثیي الوللی ثَ مبػگی ًوی تْاًٌؼ ػؿتـکوٌنتبى كؼبلیت کٌٌؼ .ىجکَ ُبی هنتوـ ػؿ
هقاهنتبى ًیق ىجکَ ُبی کْچک اًؼ 289اهب اصتوبالً اف اتَبالت ثیي الوللی ایي کيْؿ ثَ عْثی امتلبػٍ هیکٌٌؼ .ثـ امبك گلتَ هوبهبت
هقاهنتبى ًژاػ هلوبفی هبًٌؼ چیچٌی ُب ثیيتـیي مِن ػؿ هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هقاهنتبى ثَ ػیگـ کيْؿُب ؿا ػاؿًؼ 290.گقاؿه ُبی
ػیگـ ًیق صبکی افػمت ػاىتي گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ چیچیٌی ػؿ اًتوبل ّ هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ هقاهنتبى ّ هیـهیقمتبى هیجبىؼ
ُ291ـ چٌؼ کَ ُْیت تٌظین کٌٌؼٍ گبى ّ اكـاػ ثلٌؼ ؿتجَ ىجکَ ُوچٌبى پٌِبى ثبهی هبًؼٍ امت .ػؿ كؼؿامیْى ؿّمیَ،

ثیيتـ ىِـًّؼاى تبریکنتبى ُنتٌؼ کَ ثبفاؿعـػٍ كـّىی هْاػ هغؼؿ ؿا ػؿ کٌتـّل ػاؿًؼ ُـ چٌؼ کَ ػؿ ثؼْی هٌبٓن
اصتوبل ػاػٍ هیيْػ کَ ىِـًّؼاى ٍـثنتبى ّآؽؿثبیزبى ًیق ػؿ تزبؿت تـیبک ػمت ػاىتَ ثبىٌؼ 292.ػؿ مطش ؿُجـی ایي
 286مصاحبه با الکساندر زالیتچینکو ،سپتمبر  ،2011بشکیک ،قیرقیزستان
 287نظر به اظهارات متخصصین  ،CARICCقابل توجیه خواهد بود اگر بگوئیم که برخورد های بین قومی درسال  2010که بی ثباتی سیاسی را در کشور درپی داشت توسط گروه
های قاچاق مواد مخدر که عمدتا از قومیت های قیرقیز تشکیل شده بود ،براه انداخته شده باشند تا باشد که برتری خودرا باالی گروه های ازبک بطور خاص و بازار مواد مخدر
قیرقیزستان جنوبی بطور عام تضمین کرده باشند.
 288بویژه در قیرقیزستان گزارش شده بود ،وبسایت  24 ،kg 24جنوری 2011
 289مصاحبه DEA ،قزاقستان ،بشکیک ،قیرقیزستان ،سپتمبر 2011
 290مصاحبه ،مقامات  ،CARICCآلماتا،قزاقستان ،جون 2010
 291مصاحبه با یک مقام CARICC
 292مصاحبه  ،CARICC/UNODCتاشکند ،جون 2010

83

هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

گـٍّ ُب اصتوبال ىِـًّؼاى ؿّمی ُنتٌؼ کَ هنئْلیت ؿا ثؼّه ػاؿًؼ ُـ چٌؼ کَ اف اهْام هغتلق هیجبىٌؼّ .ؿفىکبؿاى امجن
ّ هبهْؿیي ًظبهی ػّلت ًیق گلتَ هیيْػ کَ ػؿ رـاین مبفهبى یبكتَ ػمت ػاؿًؼ 293.ثطْؿ هخبل گـٍّ هيِْؿ"کبهْؿا" هْاػ
هغؼؿ ؿا اف آمیبی هیبًَ ثَ ؿّمیَ  ،اف هنیـ هیـهیقمتبى ثب امتلبػٍ اف ىِـًّؼاى هیـهیق هٌضیج اًتوبل ػٌُؼٍ ،هبچبم
هیکـػًؼ .ػؿ هبٍ اگنت  2010اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ ؿئیل گـٍّ کَ یک ىِـًّؼ ؿّمی ثْػ ؿا ثب ػبهلیي ػیگـ ثَ ىوْل
ّؿفىکبؿاى مبثوَ ػمتگیـ ًوْػ .ایي گـٍّ ػؿهزوْع هتيکل اف  200ػْْ كؼبل ثْػ ّ ػؿ ٓی یکوبٍ هجلؾ ًین هیلیْى ػالـ
294
اف ایي تزبؿت هٌلؼت ثـػًؼ.
هنتلیؼیي ایي تزبؿت تٌِب مبکٌیي کيْؿُبی هيتـک الوٌبكغ یب ىِـًّؼاى اكـبًنتبى ًینتٌؼ .ثبّرْػ ایٌکَ پیًْؼ فثبًی ّ هْهی
ّرْػ ًؼاؿػ ،گـٍّ ُبی آكـیوبی ؿـثی  ،ثیيتـ ىِـًّؼاى ًیزیـیَ ،تْاًنتَ اًؼ مْػ اًؼکی اف تزبؿت هْاػ هغؼؿ ػؿهٌطوَ
ثؼمت آّؿًؼ .هوبهبت اهٌیت هلی هیـهیقمتبى ثـآّؿػ هیکٌٌؼ کَ ایي گـٍّ ُب ػؿ صؼّػ ػٍ ػؿٍؼ اف تزبؿت ُـّئیي ؿا ػؿ
هٌطوَ کٌتـّل هیکٌٌؼ .اف مبل  2011ثؼیٌنْ ُـ اف گبُی ىِـًّؼاى کيْؿُبی آكـیوبی ؿـثی ثَ رـم هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ
كـّػگبٍ ثيکیک گـكتبؿهیيًْؼ ّلی اکخـا ایي گـٍّ ُب ىِـًّؼاى ؿیـ آكـیوبی ؿا رِت هبچبم هْاػ هغؼؿ ثَ ػیگـ کيْؿ
ُبی آمیبئی هغٍَْآ چیي امتغؼام هیکٌٌؼ .اكـاػی کَ تْمٔ ایي گـٍّ ُب امتغؼام هیگـػًؼ یب ىِـًّؼاى آى کيْؿ ( اکخـآ
فًِب) ّ یبُن عبؿری ُب هیجبىٌؼ چٌبًچَ ػؿ ُویي مبل یک ىِـًّؼ آؽؿثبیزبى ػؿثيکیک ػمتگیـىؼ کَ هَؼ هبچبم ُـّئیي
ثَ كؼؿامیْى ؿّمیَ ؿا ػاىت .گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ آكـیوبی ؿـثی ػؿ کيْؿ ُبی آؽؿثبیزبى ّ هقاهنتبى كؼبلیت
هیکٌٌؼ ُـ چٌؼ کَ ایي هّْْع تْمٔ آهبؿ ػمتگیـی هبچبهجـاى اًؼکبك ًیبكتَ امت.
ایي مْال کَ آیب گـٍّ ُبی ىْؿىی آمیبی هیبًَ اف تزبؿت هْاػ هغؼؿ مْػ هیجـًؼ یب ًَ ّـّؿت ثَ تضوین ّ پژُّو ثیيتـ
ػاؿػ .پیًْؼ ثیي تزبؿت هْاػ هغؼؿ ّ ُـاك اكگٌی ػؿ مبلِبی اعیـ ػؿ هٌبٓوی ُوچْى ؿـة اكـیوبٌُ ،ؼّمتبى ّ اكـبًنتبى
ثَ ّرْػ آهؼٍ امت .گقاؿه ُب اف اكـبًنتبى صبکی اف آًنت کَ ٓبلجبى گـٍّ ُبی ىْؿىی عبؿری ثغًَْ گـٍّ ُبی
آمیبی هیبًَ ؿا توْیل هیکٌٌؼ .ثیزب ًغْاُؼ ثْػ اگـ اػػب کٌین کَ ػُيت اكگٌی ُبی اعیـ ػؿ آمیبیی هیبًَ ثطْؿ ؿیـ هنتوین ثب
تزبؿت هْاػ هغؼؿ ؿاثطَ ػاؿػ .ثب ّرْػ گقاؿه ُب ّ صکبیبت هتؼؼػ هجٌی ثـ ػمت ػاىتي گـٍّ ُبی ػُيت اكگي آمیبی
هیبًَ ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿٌُْ ،ف ىْاُؼ هؼتجـ ّ تبئیؼ ىؼٍ اف ػمت ػاىتي ایي گـُِّب ػؿ تزبؿت هْاػ هغؼؿ ّرْػ ًؼاؿػ.
ثٌبثـ ىْاُؼ ػؿ هیـهیقمتبى ًلْؽ گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ػؿ ػّلت یک تِؼیؼ گنتـػٍ اهٌیتی ػؿ ایي کيْؿ هیجبىؼ ّ
هیتْاًؼ ثبػج ثی حجبتی هٌبٓن هغتللی ػؿ ایي کيْؿ گـػػ ّ صتب ثَ کيْؿ ُبی ُونبیَ ًیق مـایت کٌؼ .ایي هّْْع هیتْاًؼ
ثبػج ىْػ تب گـٍّ ُبی ػُيت اكگي ّ ىجکَ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ رِت ؿمیؼى ثَ اُؼاف میبمی ثب یکؼیگـ ُن پیوبى
ىًْؼ .اُویت ّ ػؿک ایي هطلت ثبیؼ ثبػج توْیت ّ اكقایو ُوکبؿی ُبی هٌطوْی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ گـػػ.

Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб., 2004. С. 209 293
 294مجله روسیسکایا 5 ،اگست /http://www.sfo.fskn.gov.ru/work/id/962 ،2010
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پبمظ
ساٍ دس پیؼ
کْىو ُب ػؿ ؿامتبی هجبؿفٍ ثب تزبؿت هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى کَ یک تِؼیؼ ػوْهی ثـای اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ هیجبىؼ
هیتْاًؼ ثَ گًَْ ىگـكی اف توْیت ُوبٌُگی هٌطوْی ثبؿّؿ گـػػ .ثَ ّرْػ آّؿػى چٌیي ُوبٌُگی ثَ ػلیل ثی اػتوبػی
ّهيبرـات کًٌْی اف هجیل تؼییي صؼّػ هـفُب ػؿ هٌطوَ پیچیؼٍ ثَ ًظـ هیـمؼ 295.تبریکنتبى ّ هیـهیقمتبى کيْؿ ُبی اًؼ
کَ ثَ ثیيتـیي صؼ اف ایي ًبصیَ آمیت پؾیـًؼ ّ هجـم تـیي هؼْلَ هـفی ػؿ هـف هیبى ُویي ػّ کيْؿ ّرْػ ػاؿػُ .یچ یک
افایي کيْؿُب هٌبثغ کبكی رِت توْیت ّ هؼیـیت هـفُب ًؼاؿًؼ .هنبػؼت ّ هيْؿت ثیـًّی هیتْاًؼ ػؿ رِت ایزبػ
هـفُبی هضلْظ ّ کٌتـل ىؼٍ ًوو ثنیبؿ هِوی ایلب کٌؼ.
ػؿُـػّ کيْؿ تبریکنتبى ّ هیـهیقمتبى ثغو ثقؿگی اف ًِبػ ُبی میبمی ّ هـارغ تطجین کٌٌؼٍ هبًْى اف تبحیـات ًبىی اف
تزبؿت هْاػ هغؼؿ ثطْؿهنتوین ّ یب ؿیـ هنتوین ػؿ صبل تْیؼق ىؼى ُنتٌؼ .ثبفُن ایي ػّ کيْؿ ثنب اّهبت ثیيتـ افػیگـ
کيْؿُب ثَ ُوکبؿی ُبی هـفی ػالهَ ًيبى هیؼٌُؼ .اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ( ّ )DCAعؼهبت ػّلتی ثـای
کٌتـل هْاػ هغؼؿ هیـهیقمتبى ( )SSDCػّ اػاؿٍ هتِؼؼ ّ ًوًَْ ػؿ هنوت ُوکبؿی ُبی ػّربًجَ ػؿ هٌطوَ هی ثبىٌؼ.
پيتیجبًی اف ایي ػّ ًِبػ ثغًَْ ػؿ اهـ فهیٌَ مبفی ؿّاثٔ ػّربًجَ هیبى آًبى ثبیینت گنتـه یبثؼ ّ افایي اثتکبؿ ػیگـ
کيْؿُب ػؿهٌطوَ ًیقهیتْاًٌؼ ثطْؿ ؿیـ هنتوین هنتلیؼ گـػًؼ .اػاؿٍ کٌتـل هْاػ هغؼؿ تبریکنتبى ( )DCAاكنـاى اؿتجبٓی
عْیو ؿا ػؿ ىوبل اكـبًنتبى تؼییي ّ ؿّاثٔ مْػهٌؼی ؿا ثب پْلیل هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ( )CNPAهْظق ػؿ آى
هٌطوَ ثَ ّرْػ آّؿػٍ اًؼ .ایي یک اثتکبؿ ػّربًجَ ػیگـی اینت کَ هیيْػ اف آى ػؿ مبیـ کيْؿ ُبی آمیبی هیبًَ الگْ
ثـػاؿی ًوْػ ،عْاٍ آًبى ثب اكـبًنتبى ُن هـفثبىٌؼ یب ًجبىٌؼ.
اثتکبؿات کًٌْی چٌؼهلیتی (ثنب اّهبت ثَ ػلیل اًگیقٍ ُبی كـاهٌطوْی) کْىو ُبیی گًْبگًْی اًؼ کَ تْمٔ مبفهبى ُبی
اهٌیتی ّ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ هٌطوَ ثيوْل مبفهبى ُوکبؿی ُبی ىبًگِبی ( ،)SCOمبفهبى پیوبى اهٌیت روؼی
( ّ )CSTOهـکق هٌطوْی آالػبت ّ ُوبٌُگی آمیبی هیبًَ ( )CARICCثَ ّرْػ آهؼٍ اًؼ .ایي کْىو ُب تيْین کٌٌؼٍ
ثْػٍ ّ ػؿ رِت ثلٌؼ ثـػى مطش آگبُی اف تِؼیؼات كـاهلی هْاػ هغؼؿ ثنیبؿ هِن هیجبىٌؼً .کتَ هبثل ًگـاًی ایٌنت کَ ػؿ
هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿُ ،وکبؿی ُبی هٌطوْی تبصؼی ػؿهیؼ مغي ثبهی هیوبًؼ صبالًکَ ًیبف ثَ تطجین آى هضنْك امت .ػؿ
صبل صبّـ CARICC ،اف رولَ اؿگبًِبی هتؼِؼ تطجین هبًْى امت کَ ؿّی كـاُن آّؿی یک فهیٌَ کبؿی رِت تيـیک
آالػبت ّ ػولیبت هيتـک تْرَ اه ؿا هتوـکق هی مبفػ.

 295قیرقیزستان معضالت مرزی الینحلی با تاجیکستان (در دره اصفارا در جنوب شرق) و با ازبکستان (برسر حالت نواحی محاط ازبکستان در قیرقیزستان و جاهای دیگر مرز
مشترک) دارند .برعالوه قیرقیزستان هنوز باید حدود مرزی سال  2001را باقزاقستان تصویب نماید .به دلیل پروسه مداوم مذاکرات با کشور های همسایه ،به اندازه  30درصد خطوط
مرزی در قیرقیزستان تعیین حدود نشده اند و تقریبا بی اداره باقی مانده اند.
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اگـچَ افایي كـٍت امتلبػٍ اػظوی ٍْؿت ًوی گیـػ ّ ثؼْی افکيْؿُب آالػبت هْحـی ؿا ثب ایي اػاؿٍ ىـیک ًنبعتَ
ّ ًَ ُن ػؿ ػولیبت چٌؼ ربًجَ مِن هیگیـًؼ .هتبملبًَ ثب ّرْػ ایٌکَ فهیٌَ ُوکبؿی ثیي کيْؿ ُبی هٌطوَ ثغْثی آهبػٍ امت
ّلی هزـهیي ثَ هـاتت ثِتـ اف هـارغ تطجین هبًْى ػؿ هٌطوَ ثب ُن ُوکبؿی هی کٌٌؼ.
ثـ ػکل ُوکبؿی ُبی هٌطوْی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ  ،کيْؿُبی هٌطوَ اُویت ّاکٌو هيتـک هٌطوْی ػؿهوبثل ُـاك
اكگٌی ؿا ثَ عْثی ػؿک ًوْػٍ اًؼ .ایي ّاهؼیت ثب تبمیل مبفهبى ُوکبؿی ُبی ىبًگِبی ( ّ )SCOمبفهبى پیوبى اهٌیت
روؼی ( )CSTOهيِْػ امت .مبفهبى ُبی هتؾکـٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ؿا ػؿمطْس هغتلق ثب اهٌیت هٌطوْی هغتلٔ
مبعتَ ّ تؼون ُوکبؿی ُب ثب هـکق هٌطوْی آالػبت ّ ُوبٌُگی آمیبی هیبًَ یب  CARICC296ػمت یبكتی ّ اهکبى پؾیـ
ثَ ًظـ هیـمؼ 297.صبٍل ایي ُوکبؿی اصتوبالً ًتبیذ ثِتـی ػؿ پی عْاُؼ ػاىت ػؿ ٍْؿتیکَ ًوو اكـبًنتبى ثؼٌْاى ًبظـ ّ
یب ُن ػْْ اٍلی ػؿ ایي مبفهبى ُب ثغًَْ  CARICCثیيتـ ىْػ.
گنتـه ُوکبؿی ُب ػؿ ػـٍَ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ثب اكـبًنتبى اف ٓـف ػیگـ هیتْاًؼ هبًغ ثقؿگی ػلیَ تزبؿت هْاػ
هغؼؿ ػؿ هٌطوَ ثبىؼ .ػؼم اؿتجبٓبت الفم ثیي اكـبًنتبى ّ افثکنتبى – کَ ثـ ُوکبؿی ُبی ؿّثَ گنتـه اهتَبػی هیبى
ایي ػّ کيْؿ تبحیـ ّاؿػ ًکـػٍ – ّ ُوچٌبى اكـبًنتبى ّ تـکونتبى ػؿ هنوت هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ هّْْػی امت کَ
تْرَ ایي کيْؿُب ؿا هیطلجؼ .ثْرْػ آهؼى اػتوبػ ثیي اكـبًنتبى ّ کيْؿ ُبی آمیبی هیبًَ ػؿ اهـ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ّ
ػُيت اكگٌی هّْْػی اینت کَ هضؼّػیت ُبی ؿا ػؿ گؾىتَ ًیقػؿ ؿّاثٔ ثیي ایي کيْؿُب ثْرْػ آّؿػٍ امت .چبلو ُبی
فیبػی کَ اكـبًنتبى ثب آى ػمت ّ پٌزَ ًـم هیکٌؼ اف رولَ کبمتی ػؿ اؿائَ عؼهبت ػبهَ ّ مینتن کٌتـل هـفُب ثغْثی هبثل
هالصظَ ّ هنتٌؼ اًؼ .ػؿ ػیي فهبى ،ػؿ ْٓل مبلِبی اعیـ گبم ُبی پیْمتَ ّ هنتضکوی ػؿ ؿامتبی اؿتوبی ظـكیت هجبؿفٍ
ػلیَ هْاػ هغؼؿ ػؿ ایي کيْؿ ثـػاىتَ ىؼٍ امت ّ رِت تؼاّم ّ هْحـیت ُـ چَ ثیيتـ ایي اثتکبؿات الفم امت تب اكـبًنتبى
ػؿ مبعتبؿُبی هٌطوْی ًوو ػاىتَ ثبىؼ .هوبهبت هـثَْٓ ػّلت اكـبًنتبى هیتْاًٌؼ ثب امتلبػٍ اف كـٍتی کَ هـکق هٌطوْی
آالػبت ّ ُوبٌُگی آمیبی هیبًَ ایزبػ ًوْػٍ ػولیبت هيتـک ّ ػولیبت هضوْلَ تضت کٌتـّل ؿا ثب کيْؿ ُبی ُن هـف ؿاٍ
اًؼافی کٌٌؼ .اثتکبؿات اف ربًت پْلیل هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى هیتْاًؼ ػؿ رِت ایزبػ ّ توْیت هنبػی هٌطوْی
ًوو هْحـی ایلب کٌؼ.
اكـبًنتبى ثَ تٌِبیی ًوی تْاًؼ ثب پؼیؼٍ ای هوبثلَ کٌؼ کَ توبم کيْؿ ُبی هنتول هيتـک الوٌبكغ ؿا تِؼیؼ هیکٌؼ .ثب ػؿ ًظـ
ػاىت اٍل هنئْلیت هيتـک ّ ثـعْؿػ هتْافى ثب ػـَّ ّتوبّب  ،کيْؿُبی هَـف کٌٌؼگبى (ثيوْل كؼؿامیْى
ؿّمیَ) ّـّؿت امت تب رِت کبُو هیقاى هَـف هْاػ هغؼؿ ّ کبُو توبّب ًِبیت کْىو ّ تاله کٌٌؼ .کيْؿُبی کَ
ثبفاؿ هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ُنتٌؼ ،هیتْاًٌؼ رِت توْیت ظـكیت هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى اف اثتکبؿات ّ هیکبًیقم
ُبی کَ هجال ثَ ّرْػ آهؼٍ امت صوبیت ّ پيتیجبًی کٌٌؼ.
ػؿ هوبینَ ثب ُوکبؿی ُبی هْحـ ّ پـ ثبؿ اهتَبػی ّ تزبؿی کَ ػؿ هٌطوَ ّرْػ ػاؿػُ ،وکبؿی ُبی هٌطوْی هجبؿفٍ ػلیَ
هْاػ هغؼؿ اف چبلو ُب ّ هيکالت فیبػی ثـعْؿػاؿ ثْػٍ امت .ػوؼ تْاكوٌبهَ ُبی تزبؿی (هبًٌؼ پیوبى تزبؿی اؿّپب – آمیب
ّ تْاكوٌبهَ ُبی گوـکی ػؿ ایي اّاعـ) ،تْمؼَ عطْٓ ؿاٍ آُي ثیي اكـبًنتبى ّ افثکنتبى ّ اػوبؿ مَ عٔ ػیگـ ؿاٍ آُي ػؿ
اكـبًنتبى ػالئن ّ ًيبًَ ُبی عْثی اف پیيـكت ػؿ ایي کيْؿ هیجبىؼ ّ هنلوآ ثَ ًلغ کيْؿُبی امت کَ ػؿ ایي تْاكوٌبهَ ُب
ػعیل ُنتٌؼ.
ُوکبؿی ُبی ْٓیل الوؼت هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ثیي اكـبًنتبى ّ کيْؿ ُبی هٌطوَ فهبًی هیتْاًؼ ایزبػ ّ تْمؼَ یبثؼ کَ
کيْؿُبی ؽیؼعل هْحـیت آى ؿا تيغیٌ ػٌُؼ ثؼیٌْمیلَ تْمؼَ ؿّاثٔ ّ ُوکبؿی ثب هـکق هٌطوْی آالػبت ّ ُوبٌُگی
آمیبی هیبًَ افاُویت صیبتی ثـعْؿػاؿ امت.

http://www.caricc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=1&lang=english 296
" 297موافقتنامه همکاری میان  CARICCو  SCOبه امضا رسید"http://www.unodc.org/centralasia/en/news/protocol-of-cooperation-was-signed-between- ،
caricc-and-sco.html
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رِت ثبال ثـػى مطش آگبُی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ّ صوبیت اف ُوکبؿی ُبی هٌطوْی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ،هـکق
هٌطوْی آالػبت ّ ُوبٌُگی آمیبی هیبًَ هیتْاًؼ ًوو ثنیبؿ هْحـی ػاىتَ ثبىؼ .اف ٓـین ایي هـکق هٌطوْی کيْؿُبی
ؽیؼعل ػؿ هٌطوَ ثَ ىوْل اكـبًنتبى هیتْاًٌؼ ػیؼگبٍ هيتـک امتـاتیژیک هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ثَ ّرْػ آّؿًؼ کَ ثبػج
هیگـػػ توبم کيْؿُبی اىتـاک کٌٌؼٍ مِن كؼبل ػؿ هنوت هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ػاىتَ ثبىٌؼ .هـکق هٌطوْی آالػبت ّ
ُوبٌُگی آمیبی هیبًَ هیتْاًؼ ًوو ثنیبؿ صیبتی ػؿ ػولیبت هيتـک هٌطوْی هبًٌؼ هضوْلَ تضت کٌتـّل ،توْیت تيـیک
آالػبت امتغجبؿاتی ّ ُوکبؿی ُبی هٌطوْی ایلب کٌؼ .اف مبل  2008ثؼیٌنْ هـکق هٌطوْی آالػبت ّ ُوبٌُگی آمیبی
هیبًَ ػؿهزوْع  23ػولیبت ثیي الوللی ػؿ هنیـ ىوبلی ثطـف ؿّمیَ ،اؿّپب ،چیي ّ کبًبػا ُوبٌُگ ًوْػٍ امت کَ هٌزـ
298
ثَ ػمتگیـی  46هبچبهجـ ّ اػْبی گـٍّ ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ىؼٍ امت.
رِت ّاکٌو ثَ كؼبلیت مبفهبى ُبی رـاین مبفهبى یبكتَ ّ رلْگیـی مْ امتلبػٍ اف تْاكوٌبهَ ُبی تزبؿی ّ اهتَبػی،
ّـّؿت امت تب کيْؿ ُبی هٌطوَ ُوکبؿی ُبی هٌطوْی ؿا گنتـه ػٌُؼٌُ .گبهیکَ ػّلت ُب ثبُن ُوکبؿی هی ًوبیٌؼ
ًتبیذ آى ثنیبؿ هيِْػ امت هبًٌؼ ّجٔ  300گیلْ گـام ُـّئیي کَ ٓی ػولیبت هيتـک پْلیل ؿّمیَ ّ تبریکنتبى ػؿ مبل
ّ 2010جٔ گـػیؼ .ثَ ّّبصت ثبیؼ گلت کَ تٌِب اهؼاهبت مغت گیـاًَ ػؿ کٌتـل هـف کبكی ًینت ّ تٌِب ثب ایي ػولکـػ
ًوی تْاى ثب هبچبم هْاػ هغؼؿ ّ كنبػ اػاؿی هوبثلَ کـػ .ثؼّى ىک چٌؼ ًوطَ هيغٌ هبچبم ّ ؽعیـٍ هْاػ هغؼؿ ّ هضل
هالهبت ىجکَ ُبی هبچبم ّرْػ ػاؿػ ثَ ػٌْاى هخبل هٌبٓن ثبتکي ّ اّه ػؿ رٌْة هیـهیقمتبى کَ ػؿ توْیت هنیـ ىوبلی
ًوو ثنیبؿ هِن ثبفی هیکٌؼ .اف تاله ػّلت هـکقی رِت کٌتـّل ّ اػوبل صبکویت ػؿ ایي هٌطوَ ثبیؼ صوبیت ٍْؿت گیـػ.
ػؿ صبلیکَ هوکي امت اهکبًبت هبچبم ثَ ػلیل تؼؼػ ّ تْمؼَ هنیـ ُبی صول ّ ًول ثیي الوللی ّ اكقایو تْاكوٌبهَ ُبی
تزبؿی اكقایو یبثؼ ،ثبیؼ عبٓـ ًيبى مبعت کَ اهؼاهبت کٌتـل مـصؼات رِت رلْگیـی اف هبچبم هْاػ هغؼؿ ًجبیؼ هبًغ
تْمؼَ ؿىؼ اهتَبػی اكـبًنتبى ،تبرکنتبى ّ ػیگـ کيْؿُبی هٌطوَ گـػػ کَ هنلوآ رِت هجبؿفٍ ػلیَ كوـ اف اُویت عبٍی
ثـعْؿػاؿ امت .اثتکبؿات ّ ثـًبهَ ُبی هوبثلَ ثب هبچبم هْاػ هغؼؿ ًجبیؼ تبحیـ هٌلی ثـ تزبؿت هبًًْی ّ تْمؼَ اهتَبػی ػؿ
هٌطوَ ثْرْػ آّؿػ .ػؿ ٍْؿتیکَ ُوکبؿی ُبی هٌطوْی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ىبهل تيـیک هؼلْهبت امتغجبؿاتی ّ
ُوکبؿی ُبی گوـکی ثبىؼ ،ایي اهـ ًوی تْاًؼ هبًغ تْمؼَ تزبؿت ّ ُوکبؿی ُبی اهتَبػی گـػػ .ثَ ًظـ هیـمؼ ػؿ صبل
صبّـ ُوکبؿی ُبی اهتَبػی ّ هجبؿفٍ ثب ُـاك اكگٌی اف اُویت ثیيتـی ًنجت ثَ ُوکبؿی ُبی هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ
ػاؿػ .تـمین ّ مٌزو تبحیـات – تبحیـات اهتَبػیٍ ،ضی ّ اهٌیتیً -بىی اف هْاػ هغؼؿ چبلو ػوؼٍ ػؿ پیو ؿّ امت.
ّـّؿت امت تب کيْؿُبی هٌطوَ اف تِؼیؼات كـاهلی ایي پؼیؼٍ ثغْثی آگبُی پیؼا کٌٌؼ ّ هجل اف ایٌکَ هْاػ هغؼؿ تِؼیؼات ّ
عنبؿاتی ثیيتـی ؿا ثْرْػ آّؿػ ،اهؼاهبت هْحـ ؿّی ػمت گـكتَ ىْػ.
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ّویوَ ُب
ٓ .Iـف الؼول (هیتْػّلْژی) ثکبؿؿكتَ ػؿ تِیَ ایي گقاؿه
ایي گقاؿه ثـ ثٌیبػ کبؿ مبصْی کَ ثیي مبلِبی  2011 ّ 2009ػؿ اكـبًنتبى اًزبم ىؼٍ امتْاؿ امت .آالػبت ثـای
رنتزْی ّ تيغیٌ هنیـ ُبی هبچبم هْاػ هغؼؿ ػؿ هـکق ّ مـتبمـ ىوبل اكـبًنتبى اف ملـُبی ّالیتی کبؿهٌؼاى ثغو
تضوین اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ،ثبًک هؼلْهبتی کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ پْلیل هجبؿفٍ ثب هْاػ
هغؼؿ اكـبًنتبى یب ّ ،CNPAهؼلْهبت صبٍلَ افهٌبثغ آفاػ ّ ؿیـ ؿموی ثؼمت آهؼٍ امت .ثَ ُؼف روغ آّؿی آالػبت
پل فهیٌَ ای ػؿ عًَْ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ّ هنیـ ُبی هغتلق هبچبم ّ ثـای تيغیٌ ًْػیت ّ هٌبثغ هؼلْهبت
هْرْػ ،هضوویي ثب هوبهبت ػكتـ هـکقی ؿیبمت ػوْهی گوـکبت ،پْلیل مـصؼی اكـبًنتبى ،پْلیل هجبؿفٍ ثب هْاػ هغؼؿ
اكـبًنتبىً ،وبیٌؼگی ُبی هتؼؼػ میبمی ،مـّی کٌٌؼگبى کيت عيغبه ّ ،تضلیل گـاى ػكتـ ًوبیٌؼگی عبً مـهٌيی هلل
هتضؼ یب  UNAMAهَبصجَ ُبی رؼاگبًَ ٍْؿت گـكتَ امت.
ایي آالػبت کیلی ُوـاٍ امت ثب آالػبت کوی صبٍلَ اف ًتبیذ اؿفیبثی (اؿفیبثی ُبی کيت ّ تْلیؼ تـیبک اكـبًنتبى
 2005تب  ّ )2009هضبمجبت رـیبى هبچبم هْاػ هغؼؿ کَ ػؿگقاؿه رِبًی هْاػ هغؼؿ  2011اػاؿٍ هجبؿفٍ ػلیَ هْاػ
هغؼؿ ّ رـم مبفهبى هلل ثَ ًيـ ؿمیؼٍ امت  .ثـ امبك ایي ثـآّؿػ ُب صؼّػ  25ػؿٍؼ تْلیؼات هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى اف
ٓـین ىوبل ایي کيْؿ ثَ آمیبی هیبًَ هبچبم هیيْػ .ثـآّؿػ ُبی اؿائَ ىؼٍ ػؿ ایي گقاؿه ػؿ مبلِبی 2011 ّ 2010
هؼاؿ اػتجبؿ امت تب فهبًیکَ آالػبت اّبكی ػؿ فهیٌَ ػؿ ػمتـك هـاؿ ثگیـػ .آالػبت هْرْػ ػؿ هْؿػ توبّب ثَ هْاػ
هغؼؿ ثؼٌْاى هتـییـ کلیؼی ثـای تغویي رـیبى ُـّئیي ّ تـیبک ػؿ هنیـ ىوبل هْؿػ امتلبػٍ هـاؿگـكتَ امت .ػهین ثْػى
اؿهبم توبّب ثَ هْاػ هغؼؿ کَ ػؿ ایي گقاؿه اؿائَ ىؼٍ اف یک کيْؿ تب کيْؿ ػیگـ هتلبّت ثْػٍ ّ ػؿ ٍْؿت اؿائَ
هؼلْهبت ثیيتـ ّ کبهلتـ هیتْاًؼ تَضیش ّ یب ُن تـییـ کٌؼ .ثیيتـ کيْؿُبی هٌطوَ كبهؼ یک مینتن هٌظن روغ آّؿی
هؼلْهبت کَ هبػؿ ثَ اؿائَ آهبؿ ػهین ّ ػلوی اف توبّب ،ػـَّ ّ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ثبىؼُ ،نتٌؼ .ثَ ُویي هٌْال
ثـآّؿػُبی کَ ػؿ عًَْ توبّبی تـیبکُ /یـّئیي ّ هیقاى هبچبم هْاػ هغؼؿػؿایي گقاؿه اؿائَ ىؼٍ ثبیؼ ثؼٌْاى کبؿی
ػؿ صبل رـیبى ّ ثَ ػٌْاى ثِتـیي تغویٌِب ًظـثَ هؼلْهبت هْرْػ پٌؼاىتَ ىًْؼ .افیٌـّ ایي گقاؿه ثبئینت هٌضیج ًوطَ
آؿبفثـای تضویوبت ثؼؼی ػؿ ًظـ گـكتَ ىْػ .پـّژٍ ًظبؿت ّ ثـؿمی تزبؿت هْاػ هغؼؿ اكـبًنتبى ( 299)AOTPهَون
امت تب ثب ػمتـمی ثَ آالػبت تبفٍ  ،تضلیل ُبی اؿائَ ىؼٍ ػؿ ایي گقاؿه ؿا تزؼیؼ ّ تکویل ًوبیؼ.

 299پروژه نظارت و بررسی تهدید تجارت مواد مخدر افؽانستان یک ابتکار تحقیقی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  UNODCاست که جهت پاسخدهی به
خطرات ناشی از قاچاق مواد مخدر افؽانستان ،تهدیدات ناشی از این تجارت را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
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 .IIهنیـ ُبی عطْٓ ُْایی افثکنتبى
ػاعلی

ػّل هنتول هيتـک الوٌبكغ ()CIS

ثیي الوللی

اًؼیزبى

آلوبتب

اهـیتنـ

ثغْؿا

آمتبًَ

آتي

كـؿبًَ

ػين آثبػ

ثٌکبک

کبؿىی

ثبکْ

ثیزٌگ

ًوٌگبى

ثيکیک

هبُـٍ

ًّْی

چلیبثیٌنک

ػُلی

ًکْك

ایکبتـیٌجـگ

كـاًکلْؿت

موـهٌؼ

کبفاى

امتبًجْل

تبىکٌؼ

کـامٌْیبؿمک

کْااللوپْؿ

تـهق

کیق

لٌؼى

اؿگٌچ

کـامٌْػاؿ

هیالى

هٌـالٌی ّػی

ًیْ یبؿک

هنکْ

اّمبکب

ًْكْ میجیـمک

پبؿیل

اّهنک

ؿیگب

ؿّمتْف

ؿّم

موبؿا

میْل

میٌت پیتـفثـگ

ىبؿرَ

مولـّپْل

تیل اكیق

اّكَ

اؿّهچی

تیْهي
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 .IIIهنیـ ُبی عطْٓ ُْایی ثیي الوللی تبریکنتبى
پـّاف ُبی ثیي الوللی
هوَؼ ملـ

هیؼاى ُْایی

تؼؼاػ پـّاف ػؿ ُلتَ

پشّاصُا بَ دّل هغتمل هؾتشک الوٌافغ ()CIS

هیؼاى ُْایی
الوللی ػّىٌجَ

ثیي

هیؼاى ُْایی
الوللی عْػژًؼ

ثیي

اف ػّىٌجَ ثَ هنکْ ،ؿّمیَ

14

اف ػّىٌجَ ثَ موبؿا ،ؿّمیَ

3

اف ػّىٌجَ ثَ ایکبتـیٌجـگ ،ؿّمیَ

3

اف ػّىٌجَ ثَ آلوبتب ،هقاهنتبى

3

اف ػّىٌجَ ثَ ثيکیک هـؿقمتبى

2

اف ػّىٌجَ ثَ اّكَ ،ؿّمیَ،روِْؿی تبتبؿمتبى

1

اف ػّىٌجَ ثَ میٌت پیتـفثـگ ؿّمیَ

1

اف ػّىٌجَ ثَ کبفاى ،ؿّمیَ،روِْؿی تبتبؿمتبى

1

اف ػّىٌجَ ثَ اّؿیٌجـگ ،ؿّمیَ

1

اف ػّىٌجَ ثَ ًّْمیجیـمک ،ؿّمیَ

1

اف ػّىٌجَ ثَ پـم ،ؿّمیَ

1

اف ػّىٌجَ ثَ کـامٌْ یبؿمک ،ؿّمیَ

1

اف ػّىٌجَ ثَ چیالثیٌنک ،ؿّمیَ

1

پـّاف ُبی ثیي الوللی
اف ػّىٌجَ ثَ امتبًجْل

3

اف ػّىٌجَ ثَ اؿّهچی ،چیي

1

اف ػّىٌجَ ثَ هًْیظ ،آلوبى
اف ػّىٌجَ ثَ تِـاى ،ایـاى

1
1

اف ػّىٌجَ ثَ هيِؼ ،ایـاى

1

اف ػّىٌجَ ثَ ػُلیٌُ ،ؼّمتبى

1

اف ػّىٌجَ ثَ ىبؿرَ ،اهبؿات هتضؼٍ ػـثی

1

اف عْػژًؼ ثَ هنکْ ،ؿّمیَ
اف عْػژًؼ ثَ ایکبتـیٌجـگ،ؿّمیَ
اف عْػژًؼ ثَ آلوبتب ،هقاهنتبى
اف عْػژًؼ ثَ ثيکیک ،هـؿقمتبى
اف عْػژًؼ ثَ ًْكْ میجیـمک ،ؿّمیَ
اف عْػژًؼ ثَ هيِؼ ،ایـاى
هیؼاى ُْایی کْلیبة

اف کْالة ثَ هنکْ ،ؿّمیَ

هیؼاى ُْایی کْؿگبى
ٓیت

اف کْؿگبى ٓیت ثَ آلوبتب ،هقاهنتبى

2

اف کْؿگبى ٓیت ثَ ثيکیک ،هـؿقمتبى
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هبچبم هْاػ هغؼؿ اف هنیـ ىوبل اكـبًنتبى ّ آمیبی هیبًَ :اؿفیبثی تِؼیؼ

 .IVهْاؿػ کيق ّ ّجٔ هْاػ هغؼؿ ػؿ عطْٓ هطبؿ افثکنتبى ػؿ مبل 2011
ًْع
هغؼؿ

هْاػ

هوؼاؿ
کیلْگـام)

(ثَ

هضل ّجٔ

هجؼا

هوَؼ

تبؿیظ

هالصظبت

ُیـّیي

20.5

ػاعل
(تبىکٌؼـتْكْؿًبیب)

تبرکنتبى

كؼؿامیْى ؿّمیَ

 21هئ

مبفه
ثب
کَ
کبؿهٌؼی ػؿ کْپَ
هضـم هنوتی هطبؿ
هغلی ىؼٍ ثْػ

ُیـّیي

9.5

پْمتَ کبؿاکبلپبکیب
ژلقًْػّؿفٌُی

کْالة

هنکْ

 6رْالی

مبفه
ثب
کَ
کبؿهٌؼاى ثَ امتلبػٍ
اف آُي ؿثب ػؿ
هنوت فیـ گبػی
هغلی ىؼٍ ثْػ

ُیـّیي

8

ًبهؼلْم

کْالة

هنکْ

 19رْالی

یکی ػؿ فیـًْؿػ
هطبؿ هنبكـیي

ُیـّیي

10

 19رْاالی

ػؿ فیـ کبثیي تبًکـ
ػاؿ هطبؿ ثبؿکيی
ُْىبػی
ػؿ
آهْفًگ

ُیـّیي

6

ُیـّیي

1.2

کْالة

هنکْ

 23رْالی

ًبهؼلْم

کْالة

هنکْ

 23رْالی

ثـ مـ هـف

ُیـّیي

5

ًبهؼلْم

ػّىٌجَ

هنکْ

 15اگنت

ػؿ هطبؿ ثبؿثـی

ُیـّیي

2.2

عٔ ؿیل آهْفًگ،
ػجْؿی
ًوطَ
هـف،
مْؿمًْؼؿیب

ًبهؼلْم

ُیـّیي

8

عٔ ؿیل آهْفًگ،
ػجْؿی
ًوطَ
هـف،
مْؿمًْؼؿیب

ًبهؼلْم

ُیـّیي

13

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

 23اگنت

ثـ مـ هـف

 17مپتوجـ

عٔ ؿیل آهْفًگ،
ػجْؿی
ًوطَ
هـف،
مْؿمًْؼؿیب

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

 18مپتوجـ

ُیـّیي

5.2

ًبهؼلْم

عْػ رٌؼ

کبًّبك لیتْاًیب

 26اکتْثـ

ثَ کوک مگ ُبی
تؼلیوی -هغلی ػؿ
فیـ کبثیي

ُیـّیي

5

ًبهؼلْم

عْػ رٌؼ

ثیکْثْػ

 26اکتْثـ

هطبؿ ثبؿثـی

ُیـّیي

14

ًبهؼلْم

ػّىٌجَ

میٌت پیتـفثـگ

ًْ 1هجـ

هغلی ىؼٍ ػؿ یک
تبًکـ هطبؿ

هْؿكیي

9

پْمتَ ثیکْثْػ

عْػرٌؼ

ثیکْثْػ

 24مپتوجـ

هطبؿ ثبؿثـی
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 .Vهْیَ ُبی اًتغبة ىؼٍ اف کيق ّ ّجٔ تـیبک ػؿ اكـبًنتبى 2010 ،تب 2011
ًْع هْاػ
هغؼؿ

هوؼاؿ (ثَ
کیلْ گـام)

ّالیت  /هضل ّجٔ

هجؼا

هوَؼ

هنیـ صـکت

تبؿیظ

تـیبک

180

اؿؿٌؼی ىِـ کبثل

کبثل

هٌؼُبؿ

کبثل
اف
ثنْی رٌْة

رْى 2011

تـیبک

3

پل چـعی

ًٌگـُبؿ

کبثل

ىـم
اف
ثنْی کبثل

اکتْثـ 2011

تـیبک

0.8

اؿؿٌؼی ىِـکبثل

کبثل

هٌؼُبی

افکبثل ثنْی
رٌْة

رْى 2011

تـیبک

2461

ىوبل :ثلظ

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

تـیبک

800

ىوبل :ثلظ

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

تـیبک

350

ىوبلّ :لنْالی
رْفربى ،كبؿیبة

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

تـیبک

204

ىوبل :ىِـ ىجـؿبى ،كبؿیبة

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

255

ىوبلّ :لنْالی ػّلت آثبػ،
كبؿیبة

ًبىٌبعتَ ىؼٍ

ثلظ

583

ىوبلّ :لنْالی هیَبؿ ،كبؿیبة

ىوبل (ثلظ)

ُـات

34

ىوبلّ :لنْالی اًؼؿاة ،ثـالى

ًبهؼلْم

ىوبل

تـیبک

35

ىوبل (ثلظ)

ًبهؼلْم

کبثل

تـیبک

800

هـکق (کبثل)

ىوبل
(موٌگبى)

کبثل

تـیبک

248

هـکق (پـّاى)

ًبهؼلْم

کبثل

تـیبک

70

ىوبل (رْفربى)

ًبهؼلْم

کبثل

تـیبک

148.5

هـکق (ثبهیبى)

ًبهؼلْم

کبثل

تـیبک
تـیبک
تـیبک

تـیبک

تـیبک

اًؼعْی،

كجـّؿی
2011
رٌْؿی
2011
رٌْؿی
2011
هلـچ 2011
مْی
ثَ

اف
ؿـة
ىوبل
مْی
اف
ثَ
ىوبل
ؿـة
مْی
اف
ثَ
ىوبل
ىوبل
مْی
اف
ىوبل ثَ کبثل
مْی
اف
ىوبل ثَ کبثل
مْی
اف
ىوبل ثَ کبثل
مْی
اف
ىوبل ثَ کبثل
صْفٍ
اف
هـکق ثَ کبثل

رٌْؿی
2011
ػموجـ 2010
رْالی 2011
كجـّؿی
2010
كجـّؿی
2011
رْالی 2005
رْالی 2010
اگنت 2011

142

رٌْة (فاثل)

اف کبثل ثَ
ؿاٍ ؿقًی ػؿ
صـکت ثْػٍ

رٌْة

کبثل
اف
ثنْی رٌْة

مپتوجـ 2011

190

رٌْة (هٌؼُبؿ)

اف کبثل ػؿ
صـکت ثْػٍ

رٌْة

اف کبثل ثَ
مْی رٌْة

رْالی 2011
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 .VIهْیَ ُبی اًتغبة ىؼٍ افکيق ّ ّجٔ ُیـّئیي ػؿ اكـبًنتبى 2010 ،تب 2011
ًْع
هغؼؿ

هوؼاؿ (ثَ
کیلْ گـام)

ّالیت
ّجٔ

هْؿكیي

8

ثـالى

ًٌگـُبؿ

ُیـّیي

19

ثـالى( پل عوـی)

رالل آثبػ

ًبهؼلْم

ُیـّیي

9

( ّلنْالی
ثؼعيبى)

رالل آثبػ

ثؼعيبى

109

( کبثل)

کبثل

ّالیت
( ػاىی هلؼَ)

300

(پـّاى)

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

ًبهؼلْم

18

( کبثل)

ًٌگـُبؿ

ُـات

اف ىـم
ؿـة

ثَ

ُیـّیي

24

( ّلنْالی
مـعـّػ،
ًٌگـُبؿ)

ًٌگـُبؿ

ُلوٌؼ

اف ىـم
رٌْة

ثَ

ُیـّیي

106

ثؼعيبى

تغبؿ

ثؼعيبى

اف ىوبل ىـم
ثَ ىوبل ىـم

رٌْؿی
2010

ُیـّیي

20

(تغبؿ)

ثؼعيبى

کبثل

اف ىوبل ثَ
کبثل

كجـّؿی
2011

ُیـّیي

ُیـّیي
ُیـّیي
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هْاػ

/

هضل

کين

هجؼا

هوَؼ

هنیـ صـکت

تبؿیظ

ثلظ
( هقاؿ)

اف ىـم ثنْی
ىوبل

ًْهجـ 2011

اف ىـم ثنْی
ىوبل

هئ 2011

اف ىـم ثنْی
ىوبل ىـم

اگنت 2010

تغبؿ

اف کبثل
ىوبل ىـم

ثَ

ًبهؼلْم

رٌْؿی
2011
رْى 2010

اگنت 2011

