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 بسمه تعالي 

 *مقدمه

جامعه و در سيح  بررترر جوام  را تت  تايبرا  مخر  وود ررار    ؛تواند فردميعامل آسيب  اا    مواد مخدر به عنوان يک 

   رهاباا مسي   يکيهمچنان    داردبه دلبل مورعب  سيو  اليبييي  ه در منح ه  جمهور  اسيممي ايران   دهد. اا سيو  ديرر

داشيره    در سيح  جهاننررل مواد مخدر   در    مهمين ش    تا نون راچا  مواد مخدر اا افغانسيران اسي  و   يترانر  ياصي 

 .اس 

تسيررد  جمهور  اسيممي ايران در مرارا  با مواد مخدر؛ هموار  اا سيو  ميام ؛ شيخ يب     ارداما اين در حالي اسي   ه  

در مرارا  با مواد مخدر  جمهور  اسيممي ايران   ارردارررار ترفره اسي  ميمن اينکه    ت ديرها و موسيسيا  ببن الم  ي مورد 

 اس .  بود هموار  بي نظبر و مورد توجه ساير  يورها  

در اين نوشيرار  ه به شيبو  اسيناد  به رشيره نرارآ درآمد  اسي ؛ نراهي دارد به اتهارا  صيور  ترفره اا سيو  شيخ يب   

در ادامه   .اند رد ت دير  واد مخدر  در حوا  مرارا  با مها و موسسا  ببن الم  ي  ه به اشکال مخر ف اا ارداما   يورمان  

 نراهي تذرا به تيکبم  سراد مرارا  با مواد مخدر داريم.

 در يک نگاهستاد مبارزه با مواد مخدر *

  3/8/67رانون مرارا  با مواد مخدر م يو   33و مرارا  با راچا  موادمخدر و به موج  ماد     ادباا اعر   ربييربمنظور پهب

و برنامه   ييرضيا  ؛يياجرا  ا بعم   هبو     لبجمهور تييک  سبئر  اسي يبه ر   م ي ت  نظام  سيراد  صبميم  متررم تييخ

واارتخانه    ۱۰اا   شببهمچنبن   .اسيي سييراد مرمر ر   نيموادمخدر در ا  هبغ ع بو تر   يو آمواآ عموم   ربيييربپ   ها

 ۱سراد هسرند.  نيعضو ا  يفرهنر   هاو ساامان  يو انرظام  يربو امن  ينظارت   هاساامان  دسررا 
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 رستاد مبارزه با مواد مخد اهداف *

 
  1مبارزه با مواد مخدر اعضاء ستاد معرفي*

 

 2مبارزه با مواد مخدر ستاد فیظاو*

 

 نگاه بين المللياز حوزه مبارزه با موارد مخدر درموفقيت هاي ایران  *

م اب ه با مواد    نهبدر ام رانيا ياسمم  ارداما  جمهور د:مبارزه با مواد مخدر هلن  سیپل  سیرئ  لیژنرال مکس دان-

مواد مخدر  پرورآ سيي      و ع وم مرترط با حوا  ها  ا بترادل تيرب  وود را برا  ياسيي  و ه ند آمادت  يمخدر سييرودن

 3  دارد.يراچا  مواد مخدر و ... اعمم م  ياص   سرشرکه هابه اطمعا  مربوط   ا  يمواد    ها

دفرر     همکار  ۀدربار  يبا ارائه توميبتات  رانیا  ی اـسمم  یدر جمهور  UNODC  یكـشور  ندهیالکـساندر فدولو  نما-

UNODC  مبت  يمريارا  بيا مواد مخيدر  آميادت  سببيا پ   رانيدر ا  UNODC  مريارا  بيا   سبپ    هيا بي اا فعيال   يي حميا   را برا

  2۰2۱موادمخدر در سيييال    ياتهار داشييي   ه بر اسييياش ترارآ جهان واعمم    يالم  نبدر سيييح  ب رانيمواد مخدر ا

در  نررل راچا    رانيان ش     باهم  ۀدهندنيييان  نيا  . نديم  دبرا در جهان تول اکيم دار تر  نييييرربافغانسييران هنوا ب

 4مواد مخدر اس .

  ياسيمم   دفرر م اب ه با مواد مخدر و جرم سياامان م ل مرتد  جمهور 2۰2۱مواد مخدر    يترارآ جهان  نببر اسياش تخم

 ن بهروئ  ا بدرصيد  يي   2۰جهان  و    نبمرف   ا بدرصيد  يي   72جهان     اکيتر  ا بدرصيد  يي   9۰  2۰۱9در سيال   رانيا

 5.  اس جهان را به وود اور اص داد

 
 مبارزه با مواد مخدر سایت ستاد  - 1

 سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر  - 2
   1400/ 6/4؛ ایرنا ؛ و هلند رانیمبارزه با مواد مخدر ا سیپل یروسا ینشست تخصص سیپل یخبر گاهیپا -  3

 3/6/1400در تهران؛   UNدفتر - 4

5 -https://iran.un.org/18/12/99دفتر سازمان ملل درایران؛  ؛   

ز پیشگیری ا
اعتیاد 

ـــا  ـــارزه ب مب
ـــــــا   قاچ

موادمخدر 

توزیع، خرید، 
فروش و 
استعمال آن

كلیه عملیات 
اجرایی، قضایی و

های برنامه
پیشگیری

آموزش عمومی و 
تبلیغ علیه 
موادمخدر

سیاستگزاری 

برنامهو 
ریزی

هماهنگی و 
نظارت 

د مقابله با ورو
مواد مخدر به 
داخل كشور

مقابله با 
عرضه مواد

امور فرهنگی 
و تبلیغات 

آموزش 
عمومی و 
كاهش تقاضا

درمان و باز 
پروری

جمهور بهرئبس
عنوان رئبس 

سراد
وزیر اطمعاتوزیر كشوردادستان كل كشور

وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

وزیر آموزش و 
پرورش

رئیس سازمان صدا و
سیما

فرمانده نیروی 
انتظامی

رئیس دادگاه انقمب
اسممی تهران

رئیس سازمان 
زندانها و اقدامات 
تامینی و تربیتی

فرمانده نیروی 
مقاومت بسیج

وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسممی

https://iran.un.org/؛
https://iran.un.org/؛
https://iran.un.org/؛
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  يدر م اب ه با معضل جهان رانيا  اس ب: سنیدر و  رانیا  ی اسمم  یدائم جمهور ندهیو نما ریسف یآباد  بیكاظم غر-

ترارآ   بر اسياشترفره اسي .   شبمرعادل و هماهن  را در پ  ياسيربسي  راني. اسي ببر مرارا  ن  يمواد مخدر صيرفا مررن

اسي .  تا بد شيد     يمعضيل جهان  نيدر م اب ه با ا  رانين ش و سيهم ا بردفرر م اب ه با جرم و موادمخدر سياامان م ل  2۰2۰

    يد م   بالکان و  ييورها  ربدر مسي   اکيميير ا  تر  نبتام ران يا   ها بترارآ اشيار  شيد   ه در اير فعال نيدر وار  در ا

 1اس .  يمهم  ارباذعان بس نيا   ه رد  اس    داب اهش پ

  مواد مخدر ناجا در تهران:  سیپل   سییر  ی میكر  دیبا ســردار م   داریژاپن در د  ریســف  "ی كازو توشــ  کاوایا"-

به دسيي      ها بموف   ني ه ا   نديم   ايا  ابدر م اب ه با مواد مخدر در دن  ين ش پر رنر رانيا  ياسييمم   معر دم جمهور

 وانمان سييوا اسيي .   بم  نيبا ا رانيا  ياسييمم   مرارا  با مواد مخدر جمهور  سبحد و مرا پ   يب   هاتمآ يهبآمد  نر

در    يو اطمعات  يسي ب مخر ف پ   ها  نهبدوجانره در ام  ها    امل وود را به منظور تسيررآ سيح  همکار  يژاپن آمادت

 2دارد.يحوا  م اب ه با مواد مخدر اعمم م

در نـشـست دوجانبه راسای پلیس    هیمبارزه با مواد مخدر كـشور ترك  سیپل  سیاوقلو؛ رئ  دیـسع  ی حق  میابراه"-

  ي الم  نب: برابر ترارشييا  بمبارزه با موادمخدر كشـور جمهوری اسـممی ایران و تركیه از طریو ویدئو كنفرانس

در مريارا  بيا رياچيا  و    رانيا  ياسيييمم   جمهور  يانرظيام   روبن  مخيدرمريارا  بيا مواد   سبرواافرون پ    هيا بي شييياهيد موف  

و    ينبام    رونا به ع   بسيره بودن مراها روشيو   ربتاا امان همهالرره    .مبموادمخدر در سيح  منح ه هسير   يترانر

  سبمناسيي  پ    ابا ارداما  م اب ه   ه  ردبتيصييور  م  ايدر قياا طر  يييرربب هبراچا  مواد مخدر به  يييور تر   ييهوا

  هبي بيه تر   رانياطريق  اا    يونب ياهش ورود مواد اف   هيدشيييا  ران يا  ياسيييمم   جمهور  يانرظيام   روبمريارا  بيا مواد مخيدر ن

 3  .مبهسر

اس  - خنرانی بر اـس ازمان مللدفتر مقابله با مواد مخدر    ی اجرائ  ریمد  ،ی خانم غادا وال  ـس ور  در  ـس  ی اجمس كـش

و دفرر م اب ه با مواد   رانيدول  ا   به ميييار   رو ؛رانیدر ا  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد

اا     يو حما   کاردفرر به هماين    ه   ردراچا  مواد مخدر اشيييار     با  مرارا   نهبمخدر و جرم سييياامان م ل مرتد در ام

جرم توسيط سيراد مرارا  با    افرهيسياامان     هاشيرکه  نب نررل مواد مخدر و همچن  شيموفق و رابل سيرا  ارببسي   هاتمآ

 4ماند.يم  يمرعهد بار  رانيا  يانرظام  روبمواد مخدر و ن

 يداخلمسئوالن *موفقيت هاي ایران در مبارزه با مواد مخدر از نگاه 

دفرر م اب ه با مواد مخدر و جرم   طرق ترارآ ساالنه مواد مخدر :ستاد مبارزه با مواد مخدر ركلیدب یاسکندر مومن-

درصد اا   86.  اس  بود  2۰۱9در سال  رانيجهان توسط ا ن بدرصد مرف  7۰و  اکيدرصد تر 9۰ يف   ؛ساامان م ل مرتد

  در  مرارا  با موادمخدر    هاتمام شاوص  و  رد يپذيصور  م  يانرظام    روبارداما   يور در مرارا  با موادمخدر توسط ن

مح و  اس  و به لحف    ؛هاباندها و شرکه   ان براچارچ   يمال   ها انبمخر ف اعم اا  يف موادمخدر  مربه به بن   هاحوا 

 5 مردم در  يور فراهم شد  اس .  برا ي نب و ع يذهن   بامن  يانرظام   روب ار نان ن  ها  ثارتريا

 
 6/4/1400؛ ایسنا؛ در خط مقدم مبارزه با قاچا  مواد مخدر قرار دارد رانی: انیسفارت تهران در و - 1

 12/7/1400 س؛یپل یخبر گاهیپا - 2

 3/8/99تسنیم؛ - 3

 همان - 4
 5/4/1400؛ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد - 5
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برابر اعمم دفرر م اب ه با مواد مخدر و جرم سيياامان  :  مبارزه با مواد مخدر ناجا  سیپل  سیرئكریمی    م ید  سـردار-

 ران يا  ياسمم   توسط جمهور  ابدن  نبدرصد هروئ 27و    نبدرصد مرف  47  اک يو شره تر اکيدرصد مواد مخدر تر 9۰م ل 

در   رانيا  ياسيمم   سياب ه  نييانرر پرچمدار بودن جمهور يعمو  بر ير  ر ورد ب  ا بم دار  يي    نيشيود  ه ا  ي ييف م

 .اس بم اب ه با مواد مخدر در دن  رصهع

هرار تن مواد مخدر در افغانسيران   9اا   شبب  انهب( سيالUNODCجرم سياامان م ل  برابر اعمم دفرر م اب ه با مواد مخدر و 

تواند  ينم  يي ييور به تنها  ک ياسي  و   يالم  نبب   ها در ترو همکار  دبحيم تسيررد  تول نيشيود  ه م اب ه با ايم  دبتول

 ۱ .ابديدس      ببه موف   ا وانمان سو   بم نيدر عرصه مرارا  با ا

ردار  - کندر مممنـس تاد مبارزه با مواد مخدر جمهور ریدبی  اـس مم یكل ـس دفرر   در نييسي  مييررک  رانیا  ی اـس

  ي ع   2۰2۰تن مواد مخدر در سيال    ۱2۰۰با  ييف حدود   رانيا تهران:م اب ه با مواد مخدر و جرم سياامان م ل مرتد در  

 2بود  اس .   ابدر  نررل مواد مخدر در دن  يروبپ   يور   ۱9  دي وو   ربرغم همه ت

ردار-    ام اب ه   روهابوال ييانه ن   با تمآ و مياهد  ها :مبارزه با مواد مخدر ناجا  سیپل  سیرئكریمی    م ید  ـس

  ن ب تن مرام رام 2۰  نبتن انواع مواد مخدر و همچن ۱4۰هرار و   ک ياا   شبموفق به  ييف ب   مدبم  2۰2۰در سيال  ايران 

 3  .ميشد  در افغانسران شد  دبل( تويهب ش

  دئویمبارزه با مواد مخدر ناجا در نشست و  س یالملل پل   نیو ب  ی اامور منطقه  معاونمحمودی    یسرهنگ نق-

انيام   بر اهمب  يالم   نبو ب  ا همنح  ها سح  همکار    شمردن ارت ا    بممن با اهم :نترپلیسازمان ا ی كنفرانس

  4۱رشد  تا بد و اا  مرارا  با راچا  مواد مخدر     اطمعا  در راسرا   يبر ترادل سر  يميررک  همرمان و مررن    هاا ب عم 

هموار  بر    ي اسمم   تمآ جمهور ه     رد     يت رورر داد  و    2۰2۰در سال    رانيا   موادمخدر اا سو  ا ب ي     درصد 

   هاراسرا با تمآ  ني ند و در ا   رببالکان ج وت  ربدر مس  يرر ش   مواد مخدر اا مراها   ياس   ه اا ورود و ترانر  نيا

 
 12/7/1400پرتال جامع ستاد مبارزه با مواد مخدر؛  1
 5/4/1400در تهران؛   UNدفتر  - 2

 همان - 3
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  شبو ب  د بشه   8۰۰هرار و    3  م ي ه  ه ت د     شد  اس ؛ به طور    اديا    عنوو م    ماد    ها  نه يمرتمل هر  رانيانيام شد   ا

 1 وانمان سوا اس .  بم نيدر م اب ه با ا  ياسمم رانيا   يجد د يهرار جانراا مؤ ۱2اا 

در    ران يا   برا    ا  ژ يسال و 99سال  از كشیفیات مواد:    ستاد مبارزه با مواد مخدر  ركلیدباسکندر مومنی    سردار-

و   نبدرصد مرف  7۰ اک يدرصد تر 9۰سال  يف شد  ه  ني تن مواد مخدر در ا ۱2۰۰حدود    اس . يف مواد مخدر بود

  2  اس . يي اروپا   اهش ورود آن به  يورها ا   بحيم اا  ي  ن يا  جهان  يف شد  ه معنا نبدرصد هروئ 2۰

 و آمارهاي موجود متحد برابر اعالم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل*

 
 *جمع بندي

  شيوديم   يراچا  مواد مخدر اسي   ه عمد  آن به اروپا ترانر  هبدر وط م دم مرارا  ع  رانيا  سيالبان مرماد  اسي   ه

اا سييو  ميام  ببن الم  ي    نهينررد پر هر  نيدر ا  يريحما  چبه  جمهور  اسييممي ايران ت ريرا    ه    اين در حالي اسيي 

 .ند ينم  اف يدر

  يمعضيل جهان  نيمرارا  با ا؛ اما  در جهان اسي موادمخدر    ريم اد ني ييف باالتر  ييرامبپجمهور  اسيممي ايران   اترچه

دفرر م اب ه با جرم و موادمخدر سياامان    2۰2۰ترارآ  بر اسياش  » اسي .  يجامعه جهان  يو تمآ جمع   همکار  اامندبن

 3.«اس  رابل توجه  بسبار  يمعضل جهان نيدر م اب ه با ا رانيم ل  ن ش و سهم ا

صيور     يهماهنرو    يحما  باو ترفره  شيکل    يالم  نبب   در چارچو  همکار  ديمرارا  با موادمخدر با  آنچه مسي م اسي 

  نياهرمام الام را در ا يغرب    يورها  ژ يم  د به و   اس  و  يورها رانيا  م اب ه بر دوآ  يوراين   يبار اص  اما .  ردبت

 آورند.يو وص به عمل نم

اترچه جمهور  اسيممي ايران   هاسي رمخدر در سيح  جهاني نباامند عرم م ي تمام  ييوم اب ه جد  و ريييه  ني مواد 

 .مرتمل شد  اس ها  فراوان مالي و جاني   يد و در اين را  هرينههاس  به دوآ مياين بار عظبم را سال
 

 
   1400/ 2/3؛ سیپل یخبر گاهیپا - 1

   8/4/1400ایرنا؛ - 2

 سایت دفتر سازمان ملل در ایران - 3

درصد تریاک و شبه تریاک دنیا توسط ایران كشف می شود90

درصد هروئین دنیا توسط جمهوری اسممی ایران كشف می شود 27درصد مرفین و 47

میمدی توسط جمهوری اسممی ایران2020تن انواع مواد مخدر  در سال 140كشف بیش از یک هزار و 

.هزار جانباز ممید جدیت ایران اسممی در مقابله با این بمی خانمان سوز است12شهید و بیش از 800هزار و 3تقدیم 


