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 1حمیدرضا کاشف
2جزینیعلیرضا   

3افشار امیري  
 

 20/11/1396: رشیپذ خیتار                                                6/03/1396: افتیدرتاریخ 
 :چکیده

، بـا وجـود برخـورداري از تجـارب و     مخدر مواددر مبارزه با ها تالش مستمر  نظام جمهوري اسالمی ایران پس از سال
هاي ضمنی و صریح، فاقد الگوي راهبردي مدون، مستند، نظریه شده و هدفمنـد در زمینـه اداره امـور مبـارزه بـا      دانش
ـ  مخـدر  مـواد است؛ بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوي راهبردي اداره امور مبارزه با  مخدر مواد ر اسـاس  ب

اي و  این تحقیق از نـوع کـاربردي و توسـعه    ) است.العالی مدظلهاي ( خامنهامام  العظمی اهللا منظومه فکري حضرت آیت
) پرداختـه  العـالی  مدظلـه اي ( خامنهامام اهللا  حضرت آیت باشد. در بخش کیفی، به منظومه فکري روش تحقیق آمیخته می

نفـر از   210و در بخش کمی با استفاده از نظـر   ردي پژوهش استخراج شدالگوي راهب شد و در قالب روش داده بنیاد،
هاي ایـن پـژوهش    هاي توصیفی استنباطی استفاده شد. یافته هاي ناهمگن از روش مقوله ضمن حذف مفاهیم و نخبگان،

 51مقولـه و    12هـا)،   سیاسـت مضمون (دکترین، اهداف،  3در قالب الگوي راهبردي اداره امور مبارزه با موادمخدر در
باید در راسـتاي توجـه    مخدر موادها در اداره امور مبارزه با  ها و فعالیت و تمامی اهداف، سیاست یی شدندشناسا مفهوم

هاي اجتماعی، اعتیاد سـد راه   دشمن وآسیب به سه مقوله مربوط به دکترین به شرح: پاسداري از انقالب وشرع در برابر
جانبه بـا   مقوله: حفظ نیروي انسانی، مبارزه همه 5هاي استعمار و استکبار باشد و  برنامهسازي در کشور، مبارزه با  تمدن
اجتماعی، پیشـگیري از اعتیـاد (آمـوزش و     -هاي اقتصادي ، تقویت زیرساخت، تقویت فضاي فرهنگی کشورمخدر مواد

ها در اداره امـور   براي مضمون سیاستمقوله  4و تعداد   مخدر موادراداره امور مبارزه با آگاهی)، براي مضمون اهداف د
، مجازات مجرمـان  مخدر موادگذاري، مردمی کردن مبارزه با  شامل: توجه به اثرات اعتیاد در سیاست مخدر موادمبارزه با 

عنـوان   بـه  مخـدر  موادلذا پدیده  .، درمان معتادان و کاهش آسیب (نجات معتادان)، شناسایی واستخراج گردیدمخدر مواد
منظومـه فکـري    درهاي مستخرجه  اهداف و سیاست –ساز امنیت شناخته شد و در بررسی مباحث دکترین  اامنکانون ن

 مقام معظم رهبري مشهود بوده است.
 .)العالی مدظله(اي خامنه امامالگوي راهبردي، اداره امور مبارزه با موادمخدر، منظومه فکري حضرت  :هاکلیدواژه

                                                           
 )Kashef 1348@yahoo.com گاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول (رایانامه:آموخته دوره دکتري امنیت ملی دانش دانش -1
 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا -2

 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی  -3

 
 

 مخدر موادارائه الگوي راهبردي در اداره امور مبارزه با 
 )العالی مدظلهاي (خامنهامام  العظمی ظومه فکري حضرت آیت اهللابر اساس من 
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  مقدمه:

 وکانون تولید مواد افیونی  نیتر بزرگوقعیت جغرافیایی خاص و مجاورت با کشور ما به لحاظ م
قرار دارد و بـر ایـران و    بار انیزتحت تأثیر این شرایط  مخدر موادگرفتن در  مسیر ترانزیت  قرار

پـیش از آنکـه فعـالیتی تجـاري و      مخدر موادجرائم  ایرانیان آثار مخرب خود را بروز داده است.
المللی باشد، ابزاري کارآمد، مؤثر و راهبردي در گسـترش   صه مافیاي اقتصاد بیناقتصادي در عر

گـران   شـود، تحلیـل   محسـوب مـی   نیافتـه  نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاي توسـعه 
ترین عامل  مهم مخدر مواداین باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده  سیاسی و اجتماعی بر
 مخدر موادقاچاق  .)97: 1390(مزدارانی،  رود شمار می بشر به طاط جوامعبه تباهی کشیدن و انح

زینـه سـالمت جامعـه را بـاال     دومین تجارت جهانی پس از تجارت اسلحه در جهان است. که ه
 بر این جرم جرائم جانبی دیگـري ماننـد قتـل    عالوه مخدر مواداي ارتکاب قاچاق هشبکهد. بر می

 شــوندمــی مرتکــب نیــز را فــرار از مالیــات ارتشــاء، تبــانی، تهدیــد، اخــاذي، خشــونت، عمــد،
معضلی بسـیار پیچیـده و    مخدر موادمعضل  توان بیان نمود که بنابراین می ).69: 1393احمدوند،(

در صـورتی کـه    باشـد.  مـی  اصول مشخص متکی بر چندوجهی است و نیازمند حرکتی منسجم و
 حضـرت و بر اساس منظومه فکـري   در ایران مخدر موادراهبردهاي موثر در اداره امور مبارزه با 

گـویی  عنـوان یـک ال   توانـد بـه   مـی سـتخراج شـود   ا )العالی مدظله(اي  خامنه العظمی امام اهللا آیت
کمـک کنـد تـا در امـر اداره امـور       مخدر مواداندرکاران مبارزه با  راهبردي در این مسیر به دست

 شته باشند.تري دا مدیریت مطلوب مخدر موادبارزه با م
 :ئلهمس بیان

هـاي   تـرین چـالش   عنوان یکی از مهـم  به ها گردان روانو  مخدر موادمصرف و قاچاق  معضل سوء
 آیـد  شـمار مـی   مـع انسـانی بـه   هاي اجتماعی حـال حاضـر در جوا   بحران ازجملهامروز بشري و 

موانع رشد و ترین  عنوان یکی از مهم چنین به هم شمول جهان). این معضل 65: 1393(احمدوند، 
تجـارب بـیش از سـه دهـه مبـارزه بـا        مطـرح اسـت.   توسعه درحالتوسعه پایدار نیز در جوامع 

بـه کشـور بـا میـزان تولیـد       مخـدر  مـواد در کشور نشان از رابطه مستقیم میزان ورود  مخدر مواد
گتـرین  بزر عنـوان  بهدر افغانستان  مخدر مواددر افغانستان دارد. افزایش کشت و تولید  مخدر مواد
به داخل و بروز تبعات  مخدر مواددر جهان موجب افزایش ورود و قاچاق  مخدر مواد دکنندهیتول

). بیش از نیمی از زندانیان کشور بـه علـت   78: 1390است (رستمی،  دهیگرد کشورمنفی آن در 
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ر در کشـو  مخدر مواد سوءمصرف براثرزندانی هستند و روزانه سه تا چهار نفر  مخدر موادجرائم 
جمهـوري   ).13:1390،(زکریایی دهند که حاکی از وخامت اوضاع استجان خود را از دست می

و مهلک در  سوز خانمانرغم داشتن فرهنگ غنی در راستاي مبارزه با این بالي  علیاسالمی ایران 
، رشد دامنه مخدر موادزندانیان مرتبط با جرائم  روزافزونآمار  بطوریکه نبوده، حد مطلوب موفق

بـه   بایـد  کـه اسـت  و ... همگی زنگ خطري  صنعتی به کشور مخدر مواده، ورود اعتیاد در جامع
 ها تالشو نرسیدن  )157:1390(مزدارانی،  نمود و اتخاذ تدابیر بنیادي حرکت یشیاند چارهدنبال 

و  اتکـا  قابـل به اهداف مطلوب، بیانگر نبـودن یـک الگـوي راهبـردي      مخدر مواددر امر مبارزه با 
مبـارزه   اداره امورراهبردي آن است که الگوي این تحقیق به دنبال در همین راستا  فمند است.هد
اي   العظمـی امـام خامنـه   اهللا حضـرت آیـت  منظومـه فکـري    را بـر اسـاس   کشـور  مخـدر  مـواد با 
 ارائه نماید. »ها سیاست« و» اهداف« ،»دکترین«گانه  3محورهاي  حول)العالی مدظله(

 :قتحقی ضرورتو  اهمیت
العظمی  اهللا حضرت آیت منظومه فکريوجود الگویی راهبردي، جامع، یکپارچه و پیوسته بر اساس 

، بـراي رفـع تعارضـات کـارکردي     مخـدر  مـواد در اداره امور مبارزه بـا   )العالی مدظلهاي ( امام خامنه
فـاق  حرکتی است در نیل به ایجاد و اجماع و وو  ي دخیل امري ضروري استها دستگاهمدیران و 

ایجـاد  که منجر بـه   مخدر موادنظري در میان مدیران راهبردي کشور در رابطه با اداره امور مبارزه با 
مند مسائل حاکم و ریزي و اجرا و حل نظام ي، برنامهگذار استیسیک ارتباط مناسب و سازنده بین 

  گردد. اف نظام در این حوزه مهم مدیریتی میي اهدساز ادهیپ تینها در

ازبـیش   و پیامدهاي ناشی از آن، بیش مخدر مواداجراي این تحقیق، معضل  در صورت عدم همچنین
نمـودن اسـتعداد و    ناکارآمدبر  آلوده کردن محیط اجتماعی، عالوه در بستر اجتماع ریشه دوانده و با

ی از قبیـل: پولشـویی، قتـل،    جرائمـ شـوند،  نیـروي محرکـه کشـور محسـوب مـی      که انجوانتوان 
 شیوع خواهند نمود.ي و گروکشی، خشونت، اخاذي و غیره ریگ گروگان

 مخـدر  مـواد در امر اداره امور مبارزه بـا   اتکا قابلتدوین الگویی هدف اجراي این تحقیق با بنابراین 
 موجب جلوگیري از هدر رفتن منابع انسانی و مادي در این راستا خواهد شد.
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 :پژوهش اهداف
 :اصلی هدف) الف

حضـرت  منظومـه فکـري    اسـاس  بـر  مخدر موادمبارزه با در اداره امور وي راهبردي الگ دستیابی به
 ).   العالی (مدظله اي العظمی امام خامنه اهللا آیت
 فرعی: هدف
مبـارزه بـا    اداره امـور  در )العالی اي (مدظله العظمی امام خامنه اهللا حضرت آیت منظومه فکريتبیین 
 .مخدر مواد
 :تحقیق هاي سؤال

 ی:سؤال اصل
 منظومـه فکـري   اسـاس  بـر  مخـدر  مـواد مبارزه با  اداره اموردر  راهبرديی یالگوتوان به چگونه می

 دست یافت؟ العالی) اي (مدظله امام خامنه العظمی اهللا حضرت آیت
 سؤال فرعی:
بـا  اداره امـور مبـارزه   در  )العـالی  اي (مدظلـه  العظمـی امـام خامنـه    اهللا حضرت آیـت  منظومه فکري

 چیست؟ مخدر مواد

 پژوهش:شناسی  و پیشینهمبانی نظري 
عنـوان   به مخدر موادان دریافت که پدیده تو با تفحص در فرمایشات مقام معظم رهبري به خوبی می

ه از سوي دشمنان نظام عنصري براي تهاجم فرهنگی و زدودن فرهنگ پایداري و مقاومت در جامع
. گـردد  رج کردن جوانان از صحنه دنبال مـی اهایی از جمله خ شود در تعاقب آن سیاست استفاده می

 مخـدر  مـواد هاي اطالعاتی و مافیایی غربی براي رسیدن به اهداف شوم خود، راهبرد ترویج  سازمان
م جمهوري اسـالمی  نمایند، معاندین نظا و کسب درآمدهاي کثیف را دنبال میدر کشور و پولشویی 

هـاي   شـبکه  مخـدر  مـواد در پوشـش ترانزیـت    ندکن ریزي و نظارت هدفمند سعی می ایران با برنامه
هـا   ها آن اراده و وابسته در جبهه دفاع از ارزش را ایجاد و با شناسایی افراد بی آوري و عملیات جمع

 را وارد صحنه سیاست نمایند.
) از سویی به ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه     العالی مدظلهاي ( امام خامنه اهللا منظومه فکري حضرت آیت

سادآور است و عـاملی مـؤثر   کارهاي فتنه برانگیز و فو عاملی براي ایجاد اقتصاد و کسب رمخد مواد
توسعه درآمـدهاي   ها و نهایتاً ابزاري براي غلی و اجتماعی و فروپاشی خانوادهزدن امنیت ش در برهم
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، نژاد مصاحبه اختصاصی نگارنده با دکتر عصاریانشود ( ساز در کشور محسوب می نامشروع و ناامن
21/09/1396.( 

مخدر ث موادالعالی) مرتبط با بح اي (مدظله حضرت امام خامنه هایی از فرمایشات در ادامه به بخش
 شود: اشاره می
 ):العالی مدظلهاي ( ، نظرها و رهنمودهاي حضرت امام خامنهآراء ،ها اندیشه

افـزار   در نرم  العالی ظلهمداي  ها و مطالب مطرح شده از طرف حضرت امام خامنه با بررسی سخنرانی   
بـدین شـرح بیـان     اسـتخراج گردیـده کـه    شان مطالـب ذیـل  سایت رسمی ای حدیث والیت و وب

  گردند: می
 مبارزه با موادمخدر به مثابه پاسداري از انقالب 

اگـر   ،اي  تـه یعنـوان جـوان کم   بـه  د،نکن یدستتان و با شما کار م ریکه ز یشما و آن کس که نای
اگـر بـه شـکل جنـگ      د؛یجـا حاضـر   در آن شـود،  یظاهر م یشکل قاچاقچ دشمن در ي توطئه
در  شـود،  یاگر به شکل رواج فحشا و فساد ظاهر مـ  د؛یجا حاضر در آن شود، یظاهر م یلیتحم
ظـاهر   هـا یدگیو پوسـ  هـا یو پـوچ  مخـدر  موادو  یهودگیب جیاگر به شکل ترو د؛یجا حاضر آن
صالح و جوانان صـالح نسـبت بـه     يها انسان تیولت نیهم شیمعنا د؛یجا حاضر در آن شود، یم

 دیـدار ( محکم از آن است يو پاسدار يآن و از خود دانستن و نگهدار يانقالب و دستاوردها
 ).1369، هاي انقالب اسالمی فرماندهان و جمعی از پاسداران کمیته با
 مخالفت شرع با قاچاق موادمخدر 

در   انـات یب( وجود ندارد (قاچاق موادمخدر) اي هیچ مجوز شرعی براي چنین کار جنایتکارانه
 ).1381 ،مردم زاهدان دارید
 حرام بودن مصرف موادمخدر 

و  یشخصـ  يها با توجه به آثار سوءشان از قبیـل ضـررها   و استفاده از آن مخدر مواداستعمال 
، ئاتاجوبـه االسـتفتا  ( حرام اسـت  شود، یکه براستعمال آنها مترتّب م يا قابل مالحظه یاجتماع
 .)1403سوال 

 مخدر موادحرام بودن خرید و فروش  
فروش و غیـر آن  و خریـدو  ينقل و نگهدارو از طریق حمل )مخدر مواد( اه کسب درآمد با آن

 .)1403، سوال اجوبه االستفتائات( حرام استهم 
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هـاى کسـب ثـروت     . راهفساد است ادیاعت مخدر) ورآمد از راه نامشروع (قاچاق موادکسب د

هاى نامشروع کسب ثروت کردند، این فسـاد اسـت و بایـد     شروع باشد. اگر کسانى از راهباید م
 ).1379اصالح شود (نماز جمعه تهران، 

 حرام بودن قاچاق 
مســئوالن  بــا داریــد( اســت یعمــل ممنــوع و حــرام قطعــ کیــ ،یقاچــاق از لحــاظ شــرع

 .)1380ی، و بازرگان عیصنا يها خانه وزارت
 رمخد موادمخالفت با کشت  

کـه بـر   ) و... حـا یکو ،يخشـخاش، شـاهدانه هنـد    لیاز قب(کاشت و پرورش این نوع گیاهان 
 .)1405، سوال اجوبه االستفتائات( جایز نیست باشد یم یاسالم يخالف مقرّرات نظام جمهور

 اعم از طبیعی یا مصنوعی مخدر موادمخالفت با تولید  
 ن،یهـروئ  ن،یباشـند مثـل مـورف    یعیمواد طباز  نکهیاعم از ا مخدر مواد هی: آماده کردن و تهس
 دارد؟ یآن چه حکم ری. و غL.S.Dمثل  یاز مواد مصنوع ایجوانا،  يو مار شیحش
 .)1406، سوال اجوبه االستفتائات( : جایز نیستج

 مخالفت با آزادي مصرف موادمخدر 
رکـه خواسـت،   تـا ه  میاست، آزاد بگذار یفرهنگ ي فرآورده کی که نیعنوان ا به شود یرا نم نیا
 یلـ یمخـدر هـم خ  اسـت. مواد  مخـدر مثل مواد ست؛یبحث خواست ن نیو عرضه کند؛ نه، ا دیتول

و مصـرف   کننـد  یاسـتقبال مـ   د،یها داد را به آن مخدر موادهستند که اگر شما  ها یلیطالب دارد. خ
 )1379ب، کتا ي به مناسبت آغاز هفته امیپ( کنند یاما بعد که معتاد شدند، شما را لعنت م کنند؛ یم
 مضر بودن فضاي فرهنگی آلوده به اعتیاد 

جوان مسلمان در محیطى رشد کند که در آن، انواع و اقسام تحریک به شهوت، تحریـک بـه   
هـاى گونـاگون، تشـویق بـه      و گرفتـاري  اعتیادعارى، تشویق به  فساد، تشویق به بیکارگى و بى

آیا این ر این فضاى فرهنگى معلّق باشد. وابستگىِ سیاسى و فرهنگى به بیگانگان موج بزند و د
از  يریـ جمـع کث  بـا  داری(د کند، مضر نیست؟ براى کسى که در فضاى فرهنگى کشور تنفّس مى

 ).1379، مردم قم
 امنیت فرهنگی عاملی در پیشگیري اعتیاد جوانان 

دچار فساد  ها دچار اعتیاد بشوند، مندند و از اینکه آن مردم به جوانان و به فرزندان خود عالقه
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هـا را از مسـیر درسـت زنـدگى دور بینـدازد،       هایى بشـوند کـه آن   اخالق بشوند، دچار وسوسه
کنـد؟ امنیـت    کند؟ چه چیزى برطرف مى نگرانند؛ این نگرانى و دغدغه را چه کسى برطرف مى

فرهنگى. امنیت فرهنگى را هم در بخش عظیمى، نیروهاى بسیج، نیروهاى مؤمن، جان بر کف، 
 ).1384، کرمان ینظام يروهایون یانتظام يرویمراسم صبحگاه مشترك ن (در کنند مىتأمین 

 نقش جامعه دانشگاهی در حل مشکل اعتیاد 
اآلن که یک مشکلى وجود دارد، این مشکل را چگونه حـل کنـیم؟ ایـن گـره را چگونـه بـاز       

 (دیدار بـا دانشـجویان و   ...مخدر  موادکنیم؟ این کار شماست. راه مبارزه با طالق، راه مبارزه با 
 ).1385اساتید استان سمنان، 

 لزوم آگاهی جوانان از برنامه استعمار 
هـاي   کننـد بـا توطئـه    اي اینکه این روحیه را در جوان ایرانـی از بـین ببرنـد، تـالش مـی     بر -

شده، جـوان   ، با باندهاي هدایت مخدر مواد با ترویج فساد، با ترویج فحشاء، با ترویج ،گوناگون
سـالگرد ارتحـال    نیمراسـم نـوزدهم  ( جوان ایرانی بایـد بهـوش باشـد   رانی را منصرف کنند. ای

 ).1387، (ره) ینیحضرت امام خم
. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاري جوان ایرانی و دینـدارىِ  وانها باید هوشیار باشندج

د ایـن را تضـعیف   خواهـ  کند؛ می هاي مختلف کمک می پیشرفت او در میدان -جوان ایرانی به 
هـاي علمیـه، هـم بـه      ها، هم به حـوزه  ها، هم به دانشگاه دهند؛ هم به جوان کند. امام هشدار می

هـا، بـه    . اغفال جوان و سست کـردن جـوان  جوانان کشور که بیدار باشند، هشیار باشندي  قاطبه
هـم  ي ملت باید احسـاس مسـئولیت کننـد و مسـئولین      نگهداشتن ملت است. همه معناي عقب

سـالگرد   نیمراسم نـوزدهم ( بایستی با جد و جهد در این راه تالش کنند که جهاد بزرگی است
 ).1387، (ره) ینیارتحال حضرت امام خم

 لزوم تقویت ایمان، معرفت و اراده جوانان   
را تقویت کند. یکایک شـما   ایمان و معرفت و ارادهجوان بایستی در خود و محیط پیرامونش 

باید در محیط دانشگاه، مدرسه، کار و تالش اجتماعی و سیاسی مراقب باشید دختران و پسران 
و رخنه کردن ترشّـحات آن جلـوگیري کنیـد. بایـد نسـبت بـه آن        (موادمخدر) و از نفوذ فساد
 ).1381 ،و بلوچستان ستانیس انیبا جوانان و دانشجو دارید( حساس باشید
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 مخدر موادمسئولیت مردم در مبارزه با قاچاق  

اس باشـند   مخـدر  مـواد  همه قشرهاي مردم عزیز این استان باید در قبال مسـأله قاچـاق   حسـ 
 ).1381 ،مردم زاهدان داریدر د  اناتیب(
 مخدر موادها با  لزوم مبارزه خود جوان 

ــده،  - ــاد بن ــه اعتق ــا همــان شــور و نشــاطی کــه اشــاره کــردیم،    هــا خــود جــوانب ــد ب بای
 ).1391، خراسان شمالیبا مردم  (دیدار مبارزه کنند مخدر مواد با

ي بـا خطـر مهلـک اعتیـاد و      بایـد در مقابلـه و مبـارزه    هاي شجاع و پیشرو خود این جوان -
 ).1391، خراسان شمالی(دیدار با مردم  هم پیشرو باشند مخدر مواد آلودگی به

 مخدر مواداستفاده از شور و نشاط جوانان در مبارزه با  
هاي ما سـلب   ي نشاط و تحرك و سرزندگی را از جوان شعله دشمن درصدد آن است که این

یعنـی آن   -ي مهـم   ي بـا آن مسـئله   از همین روحیه باید براي مواجههي دیگر اینکه  بکند. نکته
، خراسـان شـمالی  (دیدار با مردم  استفاده کرد و با آن پدیده مبارزه کرد -مخدر مواد خطر بزرگ

1391.( 

 در مرزهاي ایران خدرم موادلزوم مبارزه مردم با  
مـا را در   يبکشـند، مرزهـا   ادیـ جـوان را بـه کـام اعت    هـا  ونیلیسوداگران مرگ که حاضرند م

منطقـه   نیجوانان ا ژهیو همختلف مردم و ب ياز قشرها انیم نیاند و در ا قرار داده يبد تیوضع
 شـان دهنـد  شکل ن نیو مجاهدت خود را به بهتر ياریاستقامت، هوش ،یآگاهکه  رود یانتظار م
 ).1378، اجتماع بزرگ مردم نهبندان (دیدار با

 لزوم مبارزه ملت آگاه 
اسـت؛ سـرگرم شـدن بـه      دیـ بـه علـم و درس و کـار تهد    یتیاهم یاست؛ ب دیتهد مخدر مواد

به نظـام و   ياعتماد یاست؛ ب دیتهد یداخل يها يریاست؛ درگ دیتهد هودهیمناقشات اجتماعىِ ب
ـ یدشـمن ب  يزیـ ر است؛ برنامـه  دیوالن هم تهدئغفلت مساست؛ البته  دیوالن تهدئمس هـم   یرون
ـ  کیملت جوان،  کیملت زنده،  کیملت آگاه،  کیدار، یملت ب کیاست.  دیتهد  یملت انقالب

دیدار با جوانان در مصلّاي بزرگ ( را از سر راه خود بردارد دهایتهد نیهمه ا دیمثل ملت ما، با
 .)1379، تهران

 عنوان مهمترین عامل   وادمخدر بهمبارزه خود مردم با م 
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تفــاوتی و  هــاي مــا را اســیر کننــد؛ حالــت تخدیرشــدگی، بــی  خواهنــد جــوان هــا مــی آن -
خوردگی را بر جوانان ما تحمیل کنند. آن کـه بایـد در مقابـل ایـن توطئـه بـا اسـتحکام         زمین به

هاي  دارند، دستگاه ها هستند. البته مسئولین دولتی مسئولیت ي اول، خود جوان بایستد، در درجه
توانـد در مقابـل اینگونـه     هیچ عاملی به قدر عامل درونیِ مردم نمیربط مسئولیت دارند، اما  ذي

 ).1391، خراسان شمالی(دیدار با مردم  این یک نکته است ؛و مقاومت کند ها بایستد انحراف
ـ  ي خـود آحـاد ملـت،    ي اول بـر عهـده   در درجـه  )مخدر مواد( ي با آن مبارزه - خصـوص   هب

 ).1387، (ره) ینیسالگرد ارتحال حضرت امام خم نیمراسم نوزدهم( هاست جوان
 افتادگی افراد معتاداز کار 

هـا   افتادگی انساناز کاریعنی سوداگري مرگ، سوداگري بیماري، سوداگرىِ  مخدر مواد قاچاق
 ).1381 ،مردم زاهدان داریدر د  اناتیب( و نابود کردن نسل جوان

 ها وانفلج کردن ج 
ي سـکس، فحشـا،    وسـیله  ها بـه  گیر کردن آن براي فلج کردن جوانان بهترین راه آلوده و زمین

 ).1381 ،و بلوچستان ستانیس انیبا جوانان و دانشجو دارید( است مخدر مواد مستی و
 منفعل شدن معتاد 

کـردن   باشد، نه حال کار مخدر مواد آن جوانی که سرگرم مسائل شهوانی جنسی باشد یا اسیر
ي  ي فکر کردن دارد، نه نیروي کار کردن دارد، نه ابتکـار دارد، نـه عـزم و اراده    دارد، نه حوصله

 ).1387، (ره) ینیسالگرد ارتحال حضرت امام خم نیمراسم نوزدهم( راسخ و الزم را دارد
 اعتیاد پسرفت است 

دش دنبـال خـو   ها همان چیزهایى است که بـه  هاى زودگذر؛ این ، هوسمخدر موادگرایش به 
وجود  به -پسرفت هستکه  -نشدنى از تحوالت اجتماعى را یک جریان عظیم، طوالنى و تمام

 ).1385، استان سمنان دیاسات و انیبا دانشجو دارید( آورد. عکسش هم صادق است مى
 مقابله درست با تباه کردن جوانان عدم 

 کیـ از مشـکالت ماسـت.    گرید یکی، با تباه کردن نسل جوان یدرست و منطق ي مقابله عدم
و  میـ ا نداشـته  یدرسـت  ي خصوص تا حـاال مقابلـه   نینقشه، تباه کردن نسل جوان است. ما در ا

 بـا  دیـدار ( زهـا یچ نیو از ا یجنس ي زهیغر جییو ته یصنعت مخدر مواد نی. همچنمیا موفق نشده
 ).1390، مسئوالن نظام جمهوري اسالمی ایران
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 اعتیاد عامل ناامنی   

 يشـورا  يبا اعضا دارید( رواج داشته باشد، از عوامل ناامنی است مخدر مواد اعتیاد ووقتی  -
 ).1379ها  استان نیتأم

 نیـ صـرفاً ا  م،ییگـو  یکـه مـ   يفرد تیو امن یاجتماع تیاست که امن نیمهم ا ي ک مسئلهی -
 دیـ ض کنمدرسـه، فـر   ایدکّان و محلّ کسب  ایتا اداره  دییآ یم رونیکه شما از خانه که ب ستین

 یاست که تعرّض جسـم  تیاز شُعب امن یکی نیبه شما چاقو نزند. خب بله، ا ابانیدر خ یکس
و  تیـ از لحـاظ رؤ  تـر  قیـ رق يها تیامن ن،یاما در کنار ا -هست  نیا الشکب -به انسان نشود 

اسـت از   یکـه ناشـ   يا ینـاامن  دیـ تر وجود دارد. فرض کن مراتب خطرناكه ب یاما گاهمشاهده 
 ).1394، فرماندهان نیروي انتظامی جمهوري اسالمی با دیدار( مخدر مواد جیترو

 موادمخدر عامل تهدید 
هر چیزى که به سالمت و ایمان و عزم و نشاط لطمه بزند و کار و کوشش و تحصیل جوانان 

 مخـدر  مـواد بنـدوبارى تهدیـد اسـت؛     را معوق بگذارد، تهدید است. ولنگارى تهدید است؛ بـى 
 ).1379، تهران یجوانان درمصل با داری(دتهدید است 

 لزوم معالجه معتادان 
باشـد و ایـن امـر هـم بـا تجـویز        مخدر موادمتوقف براستعمال  ينحو اگر درمان و معالجه به

 .)1404، سوال اجوبه االستفتائاتد (پزشک مورد اطمینان صورت گیرد، اشکال ندار
 اعتیاد نتیجه فقر 

هـاى   فسـاد و اعتیـاد و هرزگـی    -ه، خودش فسادآور استدست بودن قشرهایى از جامع تهى
 ).1380آیند (نماز جمعه تهران،  گوناگون بر اثر فقر پیش مى

 اعتیاد نتیجه بیکاري 
آورد و بـه دنبـال آن،    یمـ  یفساد و اختالفات خانوادگ اد،یهم که به دنبال خودش اعت يکاریب

 ).1385، دانشگاهیان سمنانبا  دیدار( دیآ یفراوان به وجود م یو اجتماع یاسیحوادث س
 مثابه آسیب اجتماعی اعتیاد به 

 ي آن است که من اشاره کردم به مسئله یو علل فرهنگ یاجتماع يها بیآس ي آخر هم، مسئله ي مسئله
. میکن یم میکار دار چه میرا بدان نیا دیما با ... تیجنا ي مسئله ،یمال ي، فسادهامخدر موادي  طالق، مسئله

 ).1392،اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگیبا دیدار ( میرا بفهم بها یآس نیعا اواق یعنی
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 عنوان برنامه دشمن به مخدر موادلزوم مبارزه با  
ي مورد نظر دشمنان پیشرفت این کشور این است کـه بـه ملـت مـا حالـت       مطمئناً یک نقطه

. نبایـد  فروبنشـانند  خمودگی بدهند؛ یعنی همین شور و نشاط را خاموش کننـد، ایـن شـعله را   
اي کـه امـروز    یکی از چیزهاي اساسـی  .شد ي دشمنان تسلیم این خواست مغرضانه و خصمانه

ي بانـدهاي مرمـوز توســعه داده    میتوانـد ضـد ایـن تحــرك عمـل کنـد و متأسـفانه بــه وسـیله       
 ).1391، خراسان شمالی(دیدار با مردم  است مخدر مواد میشود،

 تجهاد اس مخدر موادمبارزه با  
ایـن یـک   کننـد،   سختی مبـارزه مـی   هب مخدر مواد مروز اگر مسئولین نظام جمهوري اسالمی با

 نیمراسـم نـوزدهم  ( جهاد بزرگ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشـرفت ملـت ایـران اسـت    
 ).1387، (ره) ینیسالگرد ارتحال حضرت امام خم

 حساسیت مبارزه با موادمخدر 
، مخـدر  موادبا  ي مبارزهبا منکرات، حساس است.  ي رزهدر دستتان است. مبا یحساس يکارها

 ).1369، هاي انقالب اسالمی فرماندهان و جمعی از پاسداران کمیته با دیدار( حساس است
 مخدر مواد دهندة لزوم مبارزه با دشمنان توسعه 

ى شیوع اعتیاد و حالت ولگردى و بیکـارگى و بـه بعضـى از تحرکـات سیاسـى       من به مسأله
هـا و   ها، دست ى این پشت همهکنم.  ى عادى و متعارف نگاه نمى وجه به چشم یک پدیده هیچ به

مگـر از دشـمن    کنم؛ البته باید مبـارزه کنـیم.   گرِ دشمن را من مشاهده مى مغزهاى پلید و توطئه
بنـدوبارى، ولنگـارىِ    ها به بى شود انتظار دشمنى نکردن داشت؟! پشت سرِ سوق دادن جوان مى

دست و سرانگشـت دشـمن هسـت     -کنند که دارند براى این کار تالش مى -جنسىشهوانى و 
 ).1383، وکارکنان اداره اطالعات همدان جیبس يبا اعضا دارید(
 لزوم مبارزه با جرم و جنایت ناشی از موادمخدر 

گیرى کرد. انقـالب،   اگر اعتیاد در جامعه هست، این فساد است.... باید از جرم و جنایت پیش
ت و بـا       ... دهد کند و فرمان مى به ایجاد این اصالحات امر مى ما را ایـن اصـالحات، بـا قاطعیـ

 ).1379در خطبه نماز جمعه تهران، بیانات ( گیرد اقدام انجام مى
 لزوم مبارزه جدي با موادمخدر 

 شـه یو اخالق از هم تیمعنو ي مسلطتر و جاذبه شهیاز هم مخدر موادبه  ادیو اعت سمیالکل وید
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بیانـات در  ( میآغـاز کنـ   يجـد  يا خـود بـا فسـاد مبـارزه     يدر کشـورها  دیـ مـا با ر اسـت.  کمت
 .)1366، مجمع عمومی سازمان مللدومین  و چهل

 مبارزه با ناامنی ناشی از موادمخدر 
ایمنی نداشـته باشـند، ایـن     مخدر مواد در مقابل ترویج -ها  ها؛ عمدتاً جوان خصوص جوان هب

هاي ما در مقابل کشاندن به سمت  کی است. اگر فرض بفرمایید جوانناامنی ناامنی خیلی خطرنا
بزرگی است. شما البد اطّالع داریـد، مـا هـم     ناامنیفحشا و منکرات، ایمنی نداشته باشند، این 

شان این اسـت   هایی داریم که افرادي با خرج پول و با الهام از مراکز دستوردهنده، سعی گزارش
فل شبانه در جاهاي گوناگون به سمت فحشا و بـه سـمت منکـرات    هاي ما را در محا که جوان

دهـد؛   شرعی انجام مـی ه حاال یک جوانی یک حرکت غلط غیربکشانند! این غیر از این است ک
 شما باید نگذاریـد؛ بایـد مـانع بشـوید    ها به سمت منکرات ناامنی است؛  نه، این کشاندن جوان

 ).1394، اسالمی فرماندهان نیروي انتظامی جمهوري با دیدار(
 لزوم مبارزه با اعتیاد 

هـا بایـد    هـاى مـردم اسـت؛ ایـن     درخواست ى با فساد ادارى، جزء و مبارزه ى با اعتیاد مبارزه
 ).1383اجتماع بزرگ مردم همدان،  دربیانات برآورده شود (

 لزوم رفع تهدیدات ناشی از موادمخدر 
و   جوانـان   بزنـد و کـارو کوشـش     لطمـه   ردمو نشاط م  و عزم  مانی، ا سالمت  به  که  يزیهر چ
،  علم  به  نسبت  یتیاهم ی، بمخدر مواد ، يبندوبار یب ، يولنگار ریبگذارد، نظ  را معوق  آنان  لیتحص
ـ  ، یخلـ دا  يهـا  يریدرگ جادیا ، یاجتماع  هودهیب  مناقشات  به  شدن  و کار، سرگرم درس  اعتمـاد  یب
  ملـت  کیـ و  شـود  یم  محسوب دیتهدکشور،   النئومس  غفلت و  نالئوو مس  نظام  به  مردم  کردن

 را از سر خود بـردارد  دهایتهد  نیا  همه دیبا ، رانیا  مانند ملت  یو انقالب  ، جوان ، زنده آگاه دار،یب
 ).1379،  از جوانان  ها هزار تن دهبا دیدار (
  مخدر موادمقابله جدي با  

معـابر    سـازان  شـهر و روسـتا و آلـوده     کننـدگان   با ناامن  يجد  هبر مقابل  نجانبیا  ي ژهیو دیتأک
  یو نـاامن   سـرقت   بـا عـامالن    در نقاط مجاور مرز، برخورد قـاطع   خصوص هب ، یابانیو ب  يشهر

 ).1379ی، انتظام  يروین  یفرمانده  انتصاب در حکم (  موادمخدر است  وعیو ش  یاجتماع
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 اه تضمین سالمت جامعهر مخدر موادمجازات قاچاقچیان  
ها فریـاد حقـوق    کند، آن را محکوم مى  وقتى حکومتى براى تضمین سالمت جامعه، قاچاقچى

اما هنگامى که چهارصد و چنـد نفـر انسـان را از خانـه و زنـدگى و شـهر و        دهند؛ بشر سر مى
فرسـتند،   مـى هـا   کنند و در سرما و شرایط دشوار گرسنگى و بیمارى به بیابان دیارشان بیرون مى

اى عظـیم   اى بـزرگ و حادثـه   خورنـد! فاجعـه   دادند، تکان نمى کسانى که داد حقوق بشر سرمى
تهـران،   فطر دیسع دینماز ع(ها قرار دارد  است! این، یکى از حوادثى است که در رأس مصیبت

1387.( 
 برنامه استکبار براي ترویج موادمخدر 

اسـت کـه    يا پشـت صـحنه   يهـا  یال طراحـ بـه دنبـ   مخدر مواد جیثابت شده است که ترو -
بیانـات در  ( دهنـد  یمبغـوضِ خودشـان انجـام مـ     ياستکبار نسبت به کشـورها  گذاران استیس

 .)1390، دانشگاه علوم انتظامی
ند و دم از مبارزه بـا  مخدر مواد فیکث يایافخود در پشت سرِ م (کشورهاي استکباري) آنان -
 ).1383، یام به کنگره عظیم حج(پ زنندیم مخدر مواد
 نیـ در ا کـا یسـلطه و آمر  کیـ نزد هاي و حلقه انیکه جزو اطراف- ایمستبد دن يآنچه در کشورها -

کـه   یمجـازات مجرمـ   دیـ اما فـرض کن  ست؛یحقوق بشر نضد گذرد، یم -شوند یمنطقه محسوب م
 کیـ هزارها نفـر را در   ایصدها  ایها  که ده ياخاللگر کیمجازات  ای کند یف به جرم کرده و ماعترا

را  میمفـاه  یعنـ یهسـتند؛   ينجـور یا ها نیحقوق بشر! اضد شودی، ممخدر موادبه  کند یمکشور معتاد 
 ).1394، و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى سیبا رئ داریدر د اناتیب( کنند یخودشان معنا م

 یاسـ یس يهـا  ابزار در خدمت هـدف  کیعنوان  متأسفانه به ،یانحطاط اخالق ،ید اخالقفسا -
 -ملـت   کیـ کردن و نابود کردن  عیضا ياز مراکز عالم، برا ياریدر بس نکهی؛ کماااستکبار است

ابـزار در خـدمت اغـراض     کیـ عنـوان   را هم بـه  مخدر مواد -و البته در کنارش پول درآوردن 
 ).1389، مردم اصفهان در روز عید قربانبا دیدار بیانات در ( دهند یقرار م یاسیس

 برنامه استعمار براي ترویج موادمخدر 
به زانـو در آوردن اسـالم    يخود را برا يها یتوانائ ي ، همهاستعمار ي چند چهره ویامروز د -

 یمنـ یاهر ي رهیـ تـا زنج  حیو اشغال صـر  نیو مشت آهن ینظام يرویبه عرصه آورده است؛ از ن
دسـتجات   یو از سـازمانده  يسـاز  عهیو شا یپراکن دروغ ي هزاران سامانه يریکارگ و به غاتیتبل
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 مخـدر  مواد جیو ترو ریو تکث یفساد اخالق يتا گسترش دادن ابزارها رحمانهیب یکش ترور و آدم

به مراکز مقاومت تـا   یاسیس ي و از تهاجم همه جانبه و اخالق جوانان هیعزم و روح بیو تخر
به کنگـره   امیپ( برادران انیم یدشمن جادیو ا یئ فرقه يها و تعصب یقوم يها نخوت ختنیگبران
 )1388، حج میعظ
 ياز کشـورها  یکـه در بعضـ   دیـ ا ها خوانـده  مقاله ایها  از کتاب یشما در بعض دیشا که نیا -
و  مخـدر  مـواد از  -گوناگون اسـت   ينسل جوان غرق در فسادها ا،یشرق آس ای نیالت يکایامر

 اسـت یس نیـ بـوده اسـت؛ ا   نیکه روال کار از اول چن ستین طور نیا - یسکرآور و فساد جنس
 .)1370، آموزان و دانشجویان جمعی از دانشبا دیدار بیانات در ( شده است ادهیپ
 مصرف موادمخدر بخشی از تهاجم فرهنگی 

انـد؛   سـپرده هزارتا جوان را دست مـن  « دیگو یمدرسه که م کی ریدرست است که به مد نیا
 دی! شما بارینخ: «ندیبگو» مادران و پدرشان بدهم لیتحو ینیرا هروئ ها نیخواهم فردا ا یمن نم

خودشان انتخاب کنند! هر کس نخواسـت، خـودش نکشـد! تـو بـرو در مضـرّات        یاجازه بده
 است. یاز تهاجم فرهنگ یبخش کی ن،یا» حرف بزن! نیهروئ

 توطئه دشمن در ترویج جوانان 
وجـود دارد؛   وستهیپ هم به ي است. چند تا حلقه نیا دشمن ي توطئه يها از حلقه یکی یعنی -

تزلـزل   جـاد یا ،یتیامن ي، کارهامخدر مواد جیابتذال، ترو جیترو ،ياقتصاد میتحر يها مثالً حلقه
 .)1390، انیاز دانشجو یبا جمع داریدبیانات در ي (و مسائل اعتقاد یدر مبان

ع اعتیاد و حالت ولگردى و بیکارگى و به بعضـى از تحرکـات سیاسـى    ى شیو من به مسأله -
هـا و   ها، دست ى این پشت همهکنم.  ى عادى و متعارف نگاه نمى وجه به چشم یک پدیده هیچ به

 و جیبسـ  يبـا اعضـا   داریـ دبیانـات در  ( کنم گرِ دشمن را من مشاهده مى مغزهاى پلید و توطئه
 ).1383، کارکنان اداره اطالعات همدان

ـ  رگ یو ب تفاوت یجوان ما ب - بـه شـهوات و غـرق در فسـاد و در      ي و دلسـپرده  اعتنـا  یو ب
 جیرا تـرو  نیـ دشـمن خـوب اسـت، لـذا ا     يبرا نیا خواهد؛ یرا م نیباشد. دشمن ا مخدر مواد
 دیـ بـه زبـان تهد   یگـاه  ،یاسـ یس دیـ به زبان تهد یگاه ،يدئولوژیا انیبه زبان ب یگاه کنند؛ یم

 .)1386، مردم تبریز با دیداربیانات در ( مخدر موادقاچاق  يندهابا ي لهیوس به یگاه ،ینظام
و به شهوات و مسکرات آلوده کننـد و بـا    مخدر مواد کنند این جوان را با دشمنان تالش می -
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هاي سعادت و افتخار بـاز   پرداختن به چیزهایی که او را از پیمودن این راه طوالنی به سوي قلّه
بـا جوانـان و    داریـ دبیانـات در  ( غول و سرگرم نماینـد تـا در نهایـت فاسـد شـود     دارد، مش می

 ).1381 ،و بلوچستان ستانیس انیدانشجو
ـ یکشـاندن جـوان ا   يبـرا  افتـه ی سـازمان  يها با توطئه ي امروز مبارزه - بـه شـهوات، بـه     یران
انـات در  بی( اسـت  یخطرنـاک  اریبسـ  ي توطئه کی ،یگوناگون جنس يها ی، به سرگرممخدر مواد

 ).1387، (ره) ینیسالگرد ارتحال حضرت امام خم نیمراسم نوزدهم
 نقش اشرار در اعتیاد جوانان 

آورنـد و جوانـان مـردم را دچـار      ها جنس قاچاق مـى  کنند؟ آن اشرار) مگر چه کار مى(  ها آن
یجیان بسـ  جمـع کثیـري از سـپاهیان و   کنند (بیانـات در   ها و اعتیاد مى ها و بیماري انواع بدبختی

 ).1378 مشهد،
هـا   ها و بیماري آورند و جوانان مردم را دچار انواع بدبختی جنس قاچاق مى ...اشرار لب مرز 

 ).1378بسیجیان مشهد،  دیدار با گروه کثیري از سپاهیان وبیانات در (کنند  و اعتیاد مى
 اعتیاد، حربه دشمن براي تباه کردن نیروي انسانی 

نیروى کار، این همه نیروى ابتکار، براى یک ملـت خیلـى ارزنـده     این همه جوان، این همه -
شـود.   است. اینجاست که دشمن براى تباه کردن و ضایع نمودن نیـروى کـار، وارد میـدان مـى    
 دهـم  چگونه؟ با دو عامل: عامل فساد اخالقى و عامل اعتیاد. من به شما مردم عزیز هشدار مـى 

 ).1376، مردم بندرعباس دیدار بابیانات در (
سـاله   این جوان را دشمن تجربه کرده است. این جوان، همان جـوان میـدان جنـگ هشـت     -

است. جوانان امروز ما از جنس همان جوانانى هستند که در دوران هشت سـال دفـاع مقـدس،    
هاى پشت مرزهاى با عراق را پر کردند؛ جنگیدنـد تـا دشـمن را     هر وقت الزم شد، تمام بیابان

داند. دشمن براى فاسد کـردن، منحـرف    ها همان جوانانند؛ دشمن این را مى . اینناکام گذاشتند
ها در میدان سازندگى و عمل و احیاناً دفـاع، برنامـه    ى قدرتمند این کردن و ضعیف کردن پنجه

مـردم   دیـدار بـا  بیانـات در  ( ریزد؛ برنامه هم فساد اخالقـى و اعتیـاد اسـت؛ مراقـب باشـید      مى
 ).1376، بندرعباس

ى بـه شـهوات و    سـپرده  اعتنـا و دل  رگ و بـى  تفاوت و بى خواهد که جوان ما بى دشمن مى -
خواهد؛ این براى دشمن خوب است، لذا  باشد. دشمن این را مى مخدر موادغرق در فساد و در 



                              1397بهار ، هفتم، شماره بیست و هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال   90
، دشـمن همـه جـور وارد    مخـدر  مواد  ى باندهاى قاچاق وسیله کنند؛ ...گاهى به ین را ترویج مىا

کند بلکه بتواند این ملت را از این حرکت مسـتقیم و قـوى و عزیـز     ود و تالش مىش میدان مى
 ).1387، جانیاجتماع بزرگ مردم استان آذربابیانات در (د منصرف کن

 هاي پشت پرده دشمن وجود دست 
هایی که از طرف دولت و دسـتگاه قضـایی    المللی با این همه جلوگیري هاي بین این قاچاقچی
اي  ي قـوي  کنند! باالخره اگر یک انگیزه هاي سخت، کار را رها نمی ین مجازاتشده است و با ا

نباشـد،   مخـدر  مـواد  سازي و تولیـد  و کارخانجات هروئین مخدر مواد هاي پشت سر این کاروان
ها و دستهاي دیگـري در کـار    پیداست انگیزهها را بگیرد.  هاي سخت، جلوِ آن باید این مجازات

 .)1378ر با مردم قائن، دیدابیانات در ( است
 :تحقیق پیشینه

 داك، دانشگاه علوم انتظامی در سایت ایران اکتشافی مطالعات آمده مستند به عمل هاي به برابر بررسی
 با موضـوع  نامه و مقاله علمی پژوهشی پایان تحقیقاتی، پروژه تاکنون ملی دفاع عالی و دانشگاه امین

اداره امـور  در   العـالی  مدظلـه اي  مودها و تدابیر حضرت امـام خامنـه  ، آراء، نظرات، رهن ها اندیشه تبیین
لیکن سعی گردید تعدادي از تحقیقـاتی کـه بـا مـرتبط بـا       ه است؛مشاهده نشد مخدر موادبا مبارزه 

در این  موضوع پژوهش حاضر و کارکردهاي آن انجام پذیرفته جهت غناي پژوهش استفاده شود و
 شود:   اشاره میمورد  عنوان نمونه به دو ها به بندي پیشینه مقاله ضمن جمع

در کشـور (بـا    مخـدر  مـواد  سوءمصرفوضعیت ") در تحقیق با عنوان 1384حاجعلی و همکاران (
 14000پیمایشی در یـک جامعـه آمـاري     –گیري از روش توصیفی  با بهره "بر نگرش مردم) دیتأک

مردم امري اجتمـاعی   ازنظر مخدر موادف سوءمصر استان به این نتیجه رسیدند که 24نفري از مردم 
گیـرد و  ها شکل میدر فضاهاي اجتماعی و پاتوق مخدر موادی، چون مصرف شناخت رواناست و نه 

ی و خـانواده و  در ایـران باورهـاي مـذهب    مخـدر  مـواد ترین عامل در پیشگیري از سوءمصـرف   مهم
ا حل کنـد، هـیچ امیـدي ندارنـد بـه      و مردم در  مورد اینکه دولت این معضل ر باشدانسجام آن می

ي در این حوزه زیاد است و تنها نقشی که مـردم بـراي دولـت در    ریپذ تیمسئولهمین علت حسن 
هاي فرهنگـی اجتمـاعی و ایجـاد مراکـز     دانند، ایجاد فضاي اشتغال، اجراي برنامهاین راستا مهم می

ء سـبک زنـدگی بخشـی از    را جز مخدر مواددرمانی و کاهش آسیب اجتماعی است و سوءمصرف 
 دانند.جامعه می آحاد
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ي نظـام  ا مقابلـه ي هـا  استیسارزیابی ") با عنوان 1387آبادي ( در تحقیق دیگر توسط ابراهیمی شاه
در دانشـگاه تهـران بـا     "و کـاهش اعتیـاد   مخـدر  مـواد ارزه با جمهوري اسالمی ایران در راستاي مب

بـه  ي ا کتابخانـه ي اطالعات بـه روش  آور جمعو توصیفی و تاریخی  –تحلیلی  گیري از روش بهره
ریـزي در جهـت درمـان،     هـاي پیشـگیرانه کـاهش تقاضـا و برنامـه      سیاسـت  این نتیجه رسیدند که

و  مخـدر  مـواد ي در مقایسه با رویکرد انتظامی پلیسـی در  مبـارزه بـا    مؤثرترنقش بسیار  اند توانسته
همـواره بـا    مخـدر  مـواد نظام در عرصه مبارزه با  هاي سیاست که ییازآنجاو  کاهش اعتیاد ایفا نماید

هاي کاهش تقاضـا و پیشـگیرانه    پلیسی همراه بوده است و کمتر بر پایه سیاست –رویکرد انتظامی 
 استوار بوده لذا با موفقیت همراه نبوده است.

 گردد: ارائه می پژوهشمرتبط با  يها نهیشیپ يبند جمع جدول 1در جدول شماره 

 پژوهشمرتبط با  يها نهیشیپ يبند جمع. 1جدول 
 در پژوهش محقق کردهایرو ها نهیشیپي کلی ها یژگیو

توجه به برخی محورهاي مدیریتی در اداره امور  -1
 .مخدر موادمبارزه با 

 نگاه گفتمانی ندارند. -2
بر  مخدر موادارائه روشی در اداره امور مبارزه با  -3

 هاي مدیریتی محدود. اساس مؤلفه
مبـارزه بـا    جهـت  دریین کارکردهاي مختلـف  تب -4

 .مخدر مواد

گانـه در حـوزه    توجه به محورهاي مدیریتی سـه  -1
 .پژوهش مورد

محقـق اسـت کـه بـراي      موردنظرتحلیل محتوا  -2
در  مـوردپژوهش در حوزه  گذاران استیسمدیران و 

 ي باشد.بردار بهرهآینده نیز قابل 
وسـته بـر   الگویی راهبردي، جامع، یکپارچه و پی -3

ــت  ــه فکــري  حضــرت آی ــام  اســاس  منظوم اهللا ام
العــالی) در اداره امــور مبــارزه بــا  اي (مدظلــه خامنـه 
 .مخدر مواد

ــین     -4 ــازنده ب ــب و س ــاط مناس ــک ارتب ــاد ی ایج
 منـد  نظـام ریزي و اجرا و حل  ي، برنامهگذار استیس

ي اهداف نظـام در  ساز ادهیپ تیدرنهامسائل حاکم و 
 .مخدر مواداداره امور مبارزه با 
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 ق:یتحق روشنوع و 

باشـد.   مـی  اي است. روش تحقیق نیز آمیخته توسعه کاربردي و ،نوع تحقیق در این پژوهش بنیادي
اد یـا نظریـه برگرفتـه از    یبن داده هینظر بهره گرفته شده، ها نیز ین روش از نظریه برگرفته از دادهدر ا
هدف عمده ایـن  ). 54:1393،ها (محسنینو مقوله ممفاهی مضامین، :عنصراستوار است سه بر 1ها داده
 ها)مقوله مفاهیم، کلیدي (مضامین، عناصر کردن مشخص طریق از پدیده یک تبیین پردازي نظریه نوع

(خـاکی،   اسـت  پدیـده  آن فراینـد  و درون بسـتر  عناصـر،  ایـن  روابـط  بنـدي  طبقه سپس و پدیده آن
98:1392.( 

 اهللاآیـت  حضرت ها، آراء، نظرات، اوامر و فرمایشاتها، نامهسخنرانی منظور در تحقیق حاضر بدین
انـد و   نـد، مـورد بهـره بـرداري قـرار گرفتـه      دار تحقیق موضوع با ارتباط که العـالی  مدظلهاي خامنهامام 

آوري شـده   اي و پرسشـنامه جمـع   دو روش مطالعـات کتابخانـه   اطالعات مورد نیاز این پژوهش از
 است.

   :ها دادهروش تجزیه و تحلیل 
حضـرت   منظومـه فکـري   استخراج موارد مرتبط بـا پـژوهش در خصـوص     در این پژوهش جهت

هـا   تحلیـل داده  و از تحلیل محتوا در بخش کیفی و جهت تجزیه العالی) مدظلهاي ( امام خامنه اهللا آیت
 در بخش کمی نیز از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است.  

 قیتحق يها تهافیو  لیو تحل هیتجز
در  صورت گرفتـه اسـت.   دو بخش تحلیل اطالعات کیفی و سپس کمیها در  داده لیو تحل هیتجز

هـاي آن بـر پایـۀ اصـلی روش      تحلیـل داده  و  ها که روش تحقیق و تجزیه ل و گامبخش کیفی مراح
ینـد مـنظم   آها طـی یـک فر   ر آن مفاهیم و مقولهکه د ریزي گردیده پایه» ها نظریه برخواسته از داده«
شوند؛ پس از استخراج مفاهیم، مقولـه هـا و مضـامین از بخـش      ها کشف می طور مستقیم از داده به

 هاي حاصل از پرسشنامه در بخش نخبگی کیفی، در بخش کمی به تحلیل توصیفی و استنباطی داده
د آزمـون  و اعتبـار مـور   هاي کشف شده از بخش کیفی را به لحاظ پایـایی  تا مقوله شود پرداخته می
 شود.. ارائه می مخدر موادو در نهایت نیز الگوي راهبردي اداره امور مبارزه با قرار گیرد 

 دکتـرین،  شامل: مخدر مواداداره امور مبارزه با  گانه سه مضامین تحقیق حاضر با توجه به محورهاي
 .باشندمی ها اهداف و سیاست

                                                           
1 Grounded Theory 
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 امـام  اهللا شـده و جمـالت حضـرت آیـت     با توجه به کلمات کلیـدي اسـتخراج   2در جدول شماره 
   گردد: ارائه می )، مفاهیم و مقوالت مرتبطالعالی مدظلهاي ( خامنه

 العالی) اي (مدظله اهللا امام خامنه حضرت آیتمفاهیم و مقوالت مرتبط در بیانات  .2ول جد

کلمات مرتبط  دیفر
 با مفاهیم

فراوانی 
 کلمات

درصد 
فراوانی  مفاهیم فراوانی

 مضمون ولهمق مفاهیم

1 
 -انقالب

 -شرع -يپاسدار
 مواد دیتول -حرام

38 6.96 

مقابله با کارکرد ناامن ساز 
در تهاجم  مخدر مواد

فرهنگی و زدودن فرهنگ 
پایداري و مقاومت در 
کشور، مقابله با کارکرد 

براي خارج  مخدر مواد
کردن جوانان از صحنه، 

 مخدر موادمقابله با کارکرد 
تنه در ایجاد اقتصادي ف
 -برانگیز و فسادآور، 

به  مخدر موادمبارزه با 
 -مثابه پاسداري از انقالب

 قاچاق با شرع مخالفت
 بودن حرام -مخدر مواد

 حرام -مخدر مواد مصرف
 فروش و خرید بودن
 بودن حرام -مخدر مواد
 کشت با مخالفت -قاچاق
 با مخالفت -مخدر مواد
 مخدر مواد مصرف آزادي

8 
از  يپاسدار
 و شرعانقالب 

 دکترین

2 
 تیامن -فرهنگ
 جامعه-یفرهنگ

 یدانشگاه
19 3.48 

مقابله با کارکرد ناامن ساز 
شامل:  مخدر مواد

کارکردهایی از قبیل 
تقویت باندهاي وابسته و 

 –مافیایی اطالعاتی غربی 
پولشویی و کسب 

درآمدهاي حاصل از 
فعالیت کثیف سرویس 

3 
 يفضا تیتقو

 کشور یفرهنگ
 اهداف
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کلمات مرتبط  دیفر
 با مفاهیم

فراوانی 
 کلمات

درصد 
فراوانی  مفاهیم فراوانی

 مضمون ولهمق مفاهیم

و  –هاي اطالعاتی غربی 
ع ایجاد شبکه هاي جم

آوري عملیات در پوشش 
باید  مخدر موادترانزیت 

مورد توجه قرار 
 يمضر بودن فضاگیرد.
 -ادیآلوده به اعت یفرهنگ

در  یعامل یفرهنگ تیامن
 -جوانان ادیاعت يریشگیپ

در  ینقش جامعه دانشگاه
 ادیحل مشکل اعت

3 

 -جوانان یآگاه
 ياریهوش-جوان

-مانیا -جوانان
 -اراده -معرفت
 هیروح تیتقو

102 18.68 

جوانان از  یلزوم آگاه
لزوم  -برنامه استعمار

معرفت و  مان،یا تیتقو
لزوم  -اراده جوانان

و  مانیا ه،یروح تیتقو
 شور و شوق

3 
از  يریشگیپ
(آموزش  ادیاعت

 )یو آگاه
 اهداف

4 

مبارزه  -مردم
مبارزه  -جوانها
 -ملت -در مرز
 دیتهد

80 14.65 

ابله با کارکردهاي ناامن مق
شامل  مخدر موادساز 

کارکردهایی از قبیل: ابزاري 
براي توسعه و کسب 

درآمدهاي نامشروع از طرفی 
به صحنه آوردن افراد بی 

اراده و وابسته در جبهه دفاع 
کانون برهم  –از ضدارزشها 

زننده امنیت شغلی و 
اجتماعی افراد و خانواده ها 

رد. باید مورد توجه قرار گی
 با مبارزه در مردم مسئولیت
لزوم  -مخدر مواد قاچاق

مبارزه خود جوانها با 
استفاده از شور و  -مخدر مواد

نشاط جوانان در مبارزه با 

5 
مردمی کردن 

 مبارزه
 ها سیاست
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کلمات مرتبط  دیفر
 با مفاهیم

فراوانی 
 کلمات

درصد 
فراوانی  مفاهیم فراوانی

 مضمون ولهمق مفاهیم

لزوم مبارزه ملت  -مخدر مواد
مبارزه خود مردم با  -آگاه
عنوان مهمترین  به مخدر مواد

 عامل

5 

 آلوده -ينابود
 کردن

 -یکارافتادگاز
 تباه -پسرفت
 -کردن

 عامل -یناامن
 دیتهد

24 4.40 

 افراد افتادگی کار از
 -فلج کردن جوانها -معتاد

اعتیاد  -منفعل شدن معتاد
عدم مقابله  -پسرفت است

درست با تباه کردن 
اعتیاد عامل  -جوانان
 عامل مخدر مواد -ناامنی

 تهدید

7 
توجه به اثرات 

در  ها سیاست
 اعتیاد

 ها سیاست

6 
 -نجات معتاد
-معالجه معتاد
 ترك دادن

9 1.65 

 -معتادان معالجه لزوم
ترك  -لزوم نجات معتادان

 دادن معتاد حتی به زور
3 

درمان معتادان 
  بیو کاهش آس

7 

 -يکاریب -فقر
 -ياقتصاد-اقتصاد

-اجتماع
 بیآس -یاجتماع
 بیآس -یاجتماع

37 6.78 
 

اعتیاد  -فقر نتیجه اعتیاد
اعتیاد به  -بیکارينتیجه 

 مثابه آسیب اجتماعی
3 

 تیتقو
 يها رساختیز

 -ياقتصاد
 یاجتماع

 اهداف

8 

مبارزه با 
 -مخدر مواد

 -مبارزه
 -مخدر مواد
 -جهاد -دشمن
 -جرم -تیجنا

 -يجد مبارزه
 -يجد مقابله
-یبا ناامن مبارزه
 ادیبا اعت مبارزه

159 29.12 

 مخدر موادلزوم مبارزه با 
 -دشمنعنوان برنامه  به

جهاد  مخدر موادمبارزه با 
حساسیت مبارزه  -است

لزوم مبارزه  -مخدر موادبا 
با دشمنان توسعه دهنده 

لزوم مبارزه  -مخدر مواد
با جرم و جنایت ناشی از 

لزوم مبارزه  -مخدر مواد
 -مخدر موادجدي با 

مبارزه با ناامنی ناشی از 
لزوم مبارزه  -مخدر مواد

لزوم رفع  -با اعتیاد

10 
مبارزه 

جانبه با  همه
 مخدر مواد

 اهداف
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کلمات مرتبط  دیفر
 با مفاهیم

فراوانی 
 کلمات

درصد 
فراوانی  مفاهیم فراوانی

 مضمون ولهمق مفاهیم

یدات ناشی از تهد
مقابله جدي  -مخدر مواد

 مخدر موادبا 
 

9 
 -قاچاق

 اعدام -یقاچاقچ

 بشر حقوق
37 6.78 

لزوم برخورد با قاچاق 
اعدام  -مخدر مواد

 مخدر موادقاچاقچیان 
 -نقض حقوق بشر نیست
مجازات قاچاقچیان 

راه تضمین  مخدر مواد
 سالمت جامعه

3 
مجازات 
 مجرمان

 مخدر مواد
 ها سیاست

10 

 -استعمار
 جیترو -استکبار

 برنامه -مخدر مواد
 -کایآمر -دشمن
 -یفرهنگ تهاجم
 -سیانگل -توطئه
پشت  يها دست

 پرده

41 7.51 

برنامه استکباري براي 
برنامه  -مخدر موادترویج 

استعمار براي ترویج 
مصرف  -مخدر مواد
بخشی از  مخدر مواد

نقش  -نگیتهاجم فره
 -اشرار در اعتیاد جوانان

نقش غرب و کشورهاي 
 -غربی در گسترش اعتیاد

اعتیاد، حربه دشمن براي 
 تباه کردن نیروي انسانی

6 

مبارزه با 
 يها برنامه

استعمار و 
 استکبار

 دکترین

حضـرت  هاي  تعداد جمالت، مفاهیم، مقوالت و مضامین احصاء شده از دیدگاه 3در جدول شماره 
 گردد: ارائه می العالی) اي (مدظله  العظمی امام خامنهاهللا آیت

 )العالی مدظله( اي اهللا امام خامنه حضرت آیتهاي  تعداد جمالت، مفاهیم، مقوالت و مضامین احصاء شده از دیدگاه. 3جدول 
هاآماره  

 منبع گزاره
     جمالتتعداد 
 هاي خام) (داده

 تعداد مقوالت تعداد مفاهیم
 تعداد
 مضامین

العظمی  اهللا حضرت آیت
 )العالی مدظلهاي ( امام خامنه

263 51 12 3 
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 بندي مفاهیم، مقوالت و مضامین استخراج شده جمع
بار دیگر این  جهت افزایش روایی و اعتبار مقوالت استخراج شده از منابع متفاوت در نهایت یک

بندي  نهایی دسته ید و نتایجنفر از خبرگان مدیریتی ارائه گردهفت  مقوالت جهت تعیین روایی به
 :گانه مشخص گردید سه مقوالت در ذیل مضامینو 

 مخدر موادمضمون دکترین اداره امور مبارزه با  
مفاهیم  ،)العالی مدظلهاي ( العظمی امام خامنه اهللا حضرت آیت منظومه فکريبا بررسی 

ون دکترین مبارزه با قوله براي مضمسه م مختلف از منابع استخراج شد که از این بین تعداد
اعتیاد «، »هاي اجتماعی آسیب شرع در برابر دشمن و پاسداري از انقالب و«شامل: مخدر مواد
 استخراج گردیدند.» هاي استعمار و استکبار مبارزه با برنامه« و» سازي در کشور راه تمدنسد

 مخدر موادهداف در اداره امور مبارزه با مضمون ا 
هاي  مقوله ،العالی) اي (مدظله العظمی امام خامنه اهللا ضرت آیتح منظومه فکريبا بررسی 

، »تقویت فضاي فرهنگی کشور«، »مخدر موادجانبه با  مبارزه همه«، »حفظ نیروي انسانی«
براي  »پیشگیري از اعتیاد (آموزش و آگاهی)«و » اجتماعی -هاي اقتصادي تقویت زیرساخت«

 شناسایی گردیدند. مخدر وادماداره امور مبارزه با  مضمون اهداف در
 مخدر موادها در اداره امور مبارزه با  مضمون  سیاست  

چهار  تعداد ،العالی) اي (مدظله العظمی امام خامنه اهللا حضرت آیتمنظومه فکري  با بررسی
توجه به اثرات اعتیاد «شامل  مخدر موادها در اداره امور مبارزه با  قوله براي مضمون سیاستم

درمان « و» مخدر موادمجازات مجرمان «، »مخدر موادمردمی کردن مبارزه با «، »گذاري در سیاست
 گردیدند.استخراج  »ادان و کاهش آسیب (نجات معتادان)معت

هاي استعمار و  برنامه«همچنین با توجه به نتایج معادالت ساختاري، در بعد دکترین، مقوله 
ی مردم«و در بعد سیاست، مقوله » مخدر جانبه با مواد مبارزه همه«، در بعد اهداف، مقوله »استکبار
 از بیشترین اهمیت برخوردار بودند.» مخدر مبارزه با مواد کردن
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 گیري و پیشنهاد: نتیجه

در اداره امور مبارزه با العالی)  اي (مدظله اهللا العظمی امام خامنه حضرت آیت منظومه فکري
ها و  ها است و تمامی اهداف، سیاست سیاست ، شامل سه بعد دکترین، اهداف ومخدر مواد

باید در راستاي توجه به سه مقوله مربوط به مضمون  مخدر موادها در اداره امور مبارزه با  فعالیت
در ( هاي اجتماعی انقالب و شرع در برابر دشمن وآسیبپاسداري از دکترین به شرح زیر باشد:  

در تهاجم فرهنگی و زدودن فرهنگ پایداري و  مخدر دمواساز  ین مقوله مقابله با کارکرد ناامنا
براي خارج کردن جوانان از صحنه، مقابله با کارکرد  مخدر موادمقاومت در کشور، مقابله با کارکرد 

 آزادي با مخالفتدر ایجاد اقتصادي فتنه برانگیز و فسادآور، باید مورد توجه قرار گیرد.  مخدر مواد
سازي در  راه تمدناعتیاد سدمطرح است)،  مخدر مواد قاچاق با عشر مخالفت ،مخدر مواد مصرف
 مخدر موادساز  رد ناامن(در این مقوله مقابله با کارک هاي استعمار و استکبار مبارزه با برنامه، کشور

پولشویی و کسب  –شامل: کارکردهایی از قبیل تقویت باندهاي وابسته و مافیایی اطالعاتی غربی 
آوري  هاي جمع و ایجاد شبکه –فعالیت کثیف سرویس هاي اطالعاتی غربی  درآمدهاي حاصل از

بخشی از  مخدر موادمصرف  باید مورد توجه قرار گیرد. مخدر موادعملیات در پوشش ترانزیت 
نقش کشورهاي  لزوم توجه به حربه دشمن براي تباه کردن نیروي انسانی، تهاجم فرهنگی، اعتیاد

حفظ نیروي پنج مقوله  و گردیدنداستخراج  شناسایی و ح است) کهغربی در گسترش اعتیاد مطر
 مخدر موادلزوم مبارزه با (در این مقوله مواردي از قبیل  مخدر موادجانبه با  انسانی، مبارزه همه

 -مخدر موادلزوم رفع تهدیدات ناشی از ، جهاد است مخدر موادمبارزه با  -عنوان برنامه دشمن به
در این مقوله مواردي از ( تقویت فضاي فرهنگی کشور ،، مطرح است)مخدر موادمقابله جدي با 

 -جوانان ادیاعت يریشگیدر پ یعامل یفرهنگ تیامن -ادیآلوده به اعت یفرهنگ يمضر بودن فضا قبیل
 -هاي اقتصادي ، تقویت زیرساختمطرح است) ادیدر حل مشکل اعت ینقش جامعه دانشگاه

 -فقر نتیجه اعتیاددر این مقوله مواردي از قبیل  آموزش و آگاهی)اجتماعی، پیشگیري از اعتیاد (
ها  ازي در این زمینهس لزوم آموزش و آگاه مثابه آسیب اجتماعی و اعتیاد به -اعتیاد نتیجه بیکاري

و  گردیداستخراج  شناسایی و مخدر مواداداره امور مبارزه با  براي مضمون اهداف در، مطرح است)
ه اثرات شامل:  توجه ب مخدر موادها در اداره امور مبارزه با  براي مضمون سیاست مقولهچهار  تعداد

شامل کارکردهایی  مخدر موادساز  مندر این مقوله مقابله با کارکردهاي نااگذاري ( اعتیاد در سیاست
 اراده هاي نامشروع از طرفی به صحنه درآوردن افراد بیاز قبیل: ابزاري براي توسعه و کسب درآمد



 99  ارائه الگوي راهبردي در اداره امور مبارزه با مواد مخدر بر اساس...  

زننده امنیت شغلی و اجتماعی افراد و  کانون برهم –ها  و وابسته در جبهه دفاع از ضدارزش
 -اعتیاد عامل ناامنی ،اعتیاد پسرفت است -ها باید مورد توجه قرار گیرد. منفعل شدن معتاد خانواده
اردي از در این مقوله مو( مخدر موادمردمی کردن مبارزه با  ،، مطرح است)تهدید عامل مخدر مواد

استفاده از شور و نشاط جوانان در مبارزه با  -مخدر موادها با  قبیل لزوم مبارزه خود جوان
ترین عامل مطرح  عنوان مهم به مخدر موادمبارزه خود مردم با  -لزوم مبارزه ملت آگاه -مخدر مواد

 شناسایی و، درمان معتادان و کاهش آسیب (نجات معتادان)، مخدر مواد، مجازات مجرمان است)
 ند.استخراج گردید
ساز در امنیت کشور  عنوان یک مقوله ناامن به مخدر موادتوان نتیجه گرفت پدیده  در مجموع می
شود که در دکترین نظام و فرمایشات مقام معظم رهبري مشهود است و مقابله با  محسوب می
ر متولیان امر مبارزه با ها اشاره گردیده بایستی در دستور کا که به آن مخدر موادکارکردهاي 

الگوي راهبردي در اداره توان  قرار گیرد. با توجه به آنچه که در این تحقیق گذشت، می مخدر مواد
را  العالی) اي (مدظله العظمی امام خامنه اهللا حضرت آیتبر اساس منظومه فکري  مخدر موادمبارزه با 

 ارائه نمود: 1شماره به شکل نمودار 
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 اي براساس منظومه فکري امام خامنه مخدر موادالگوي راهبردي اداره امور مبارزه با . 1نمودار                

 العالی) ظلهاي (مد امام خامنه اهللا منظومه فکري حضرت آیت

 دکترین اهداف سیاست ها

ساز مواد  مقابله با کارکردهاي ناامن
ابزاري براي (مخدر در مفاهیمی از قبیل: 

ز توسعه و کسب درآمدهاي نامشروع ا
اراده و  طرفی به صحنه درآدردن افراد بی
 –ها  وابسته در جبهه دفاع از ضدارزش

شغلی و  زننده امنیت کانون برهم
 مخدر، موادها نوادهاجتماعی افراد و خا

مردمی کردن مبارزه با   -تهدید عامل
لزوم مبارزه  (مفاهیمی مانند: موادمخدر
استفاده از  -ها با مواد مخدر خود جوان

شور و نشاط جوانان در مبارزه با مواد 
، مجازات لزوم مبارزه ملت آگاه) -مخدر

ادان و مجرمان مواد مخدر، درمان معت
) و توجه کاهش آسیب (نجات معتادان
 ها گذاري به اثرات اعتیاد در سیاست

ساز  مقابله با کارکرد ناامن -
از قبیل  مفاهیمی شامل(موادمخدر 

تقویت باندهاي وابسته و مافیایی 
پولشویی و کسب  –اطالعاتی غربی 

مدهاي حاصل از فعالیت کثیف درآ
طالعاتی غربی  و هاي ا سرویس
وري عملیات آ هاي جمع ایجاد شبکه

-) مخدردر پوشش ترانزیت مواد
حفظ  - تقویت فضاي فرهنگی

تقویت  -نیروي انسانی 
 اجتماعی، -هاي اقتصادي زیرساخت
 پیشگیري از اعتیاد-

شرع در  پاسداري از انقالب و-
 هاي اجتماعی رابر دشمن وآسیبب

کارکرد مقابله با  (در مفاهیمی ازقبیل:
ساز مواد مخدر در تهاجم  ناامن

فرهنگی و زدودن فرهنگ پایداري و 
مقاومت در کشور، مقابله با کارکرد 

مواد مخدر براي خارج کردن 
جوانان از صحنه، مقابله با کارکرد 
مواد مخدر در ایجاد اقتصادي فتنه 

تیاد سد راه اع -) و فسادآوربرانگیز 
مبارزه با  -سازي در کشور،  تمدن

 هاي استعمار و استکبار برنامه

 کاهش پدیده ناامن ساز مواد مخدر در امنیت کشور
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 پیشنهادها:
 شنهادهاي کاربردي:پی
جانبه با  هدف اصلی و اولیه را مبارزه همه مخدر موادربط مثل ستاد مبارزه با  نهادهاي ذي -

و اولویت بعدي  ر بحث کاهش عرضه و هم کاهش تقاضایعنی مبارزه هم دقرار دهند؛  مخدر مواد
با توجه به نظرات نخبگان، ارائه و گسترش آموزش و آگاهی در سطح جامعه در زمینه پیشگیري از 

ه با هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی در زمینه مبارز اعتیاد است. همچنین تقویت زیرساخت
هاي مربوطه  لذا دستگاه از اهداف مهم دیگر نهادهاي درگیر در این امر است، مخدر مواد

 هاي خود را در این مسیر تقویت نمایند. فعالیت

هاي مبارزه از طریق  سیاست گسترش مشارکت و همکاري مردم در امر مبارزه و گسترش برنامه -
 هاي مهم بعدي است.  ها از سیاست نوادهرسانه ملی در راستاي آگاهی دادن به افراد و خا

مثل هاي ابالغی مقام معظم رهبري و اسناد مرتبط دیگر با این امر  ریزي بر مبناي سیاست برنامه -
ها مرتبط باید با رویکرد علمی و استفاده از نتایج  ریزي و کلیه برنامه هاي توسعه و ... باشد برنامه

 هاي علمی صورت بگیرد.  پژوهش

 ها  ربط در کنار تخصصی نمودن فعالیت ها و نهادهاي ذي ام ساختاري دستگاهانسج -

نهاد و همچنین ایجاد  هاي غیرانتفاعی و مردم هاي دولتی با سازمان هماهنگی مناسبی بین سازمان -
  .نهاد با یکدیگر به وجود آید هاي مردم بستري مناسب جهت هماهنگی بهتر سازمان

، اشراف اطالعاتی ها طمینان از اجراي مناسب فعالیتو ا مخدر مواده با جانب درجهت مبارزه همه -
هاي هوشمند جهت رصد وضعیت مبارزه با  هاي مقابله با عرضه در کنار ایجاد سیستم در فعالیت

 در ایران مورد توجه خاص قرار گیرد . مخدر مواد

 :پیشنهادهاي پژوهشی
گردد  پیشنهاد می مخدر مواددرگیر در امر مبارزه با ها و نهادهاي  با توجه به گستردگی سازمان - 

براي هر یک   العالی) اي (مدظله العظمی امام خامنه اهللا حضرت آیتجهت اجراي مطلوب منویات 
از این نهادها با توجه به نتایج پژوهش به صورت مجزا الگوي راهبردي اداره امور مبارزه با 

 طراحی و تدوین گردد. مخدر مواد
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هاي گذشته و فعلی بوده است و تنها در یک  بر ارزیابی ارائه شده در این پژوهش مبتنی نتایج -

رو نیاز به پژوهشی طولی  از این اضر) به ارائه ابعاد پرداخته است؛مقطع زمانی خاص (حال ح
 باشد. می

با  بر مطالعات عمیق، وضعیت بهینه سازماندهی در ستاد مبارزه در قالب یک کار پژوهشی مبتنی -
 العالی)  اي (مدظله العظمی امام خامنه اهللا حضرت آیتجهت اجراي مطلوب منویات  مخدر مواد

 ارائه گردد.
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 :و مآخذ منابع
 منابع فارسی:الف) 
 ي فوالدوند.محمدمهدقرآن مجید، ترجمه استاد  

حدیث والیت، مجموعه رهنمودهاي  رافزا نرم). 1392(العالی  مدظلهاي  ی حضرت امام خامنهالعظم اهللا تیآ 
موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم  مقام معظم رهبري. تهران:

 اسالمی.
ستاد  تهران:ها،  گردان و روان مخدر ). سند راهبردي مقابله با عرضه مواد1393( محمد  احمدوند، علی 

 جمهوري. ریاست مخدر مبارزه با مواد
تهران: نشر  نامه نویسی، چاپ اول، ). روش تحقیق با رویکرد گرنددي در پایان1392ی، غالمرضا (خاک 

 .فوژان

مخدر، مجموعه مقاالت  محور در پیشگیري از اعتیاد به مواد ). رویکرد اجتماع1390رستمی، یعقوب ( 
 تهران: اطالعات. مخدر، مخدر ریاست جمهوري در حوزه مواد ستاد مبارزه با مواد

اندرکاران حوزه  هاي مسووالن و دست بررسی و تحلیل محتواي دیدگاه). 1390( زکریایی، محمدعلی 
 ، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.هاي کلی نظام اهی به سیاستگمخدر با ن مبارزه با مواد

 :چاپ اول، تهران، اي بر طرح تحقیق نظام حکومتی الگو). مقدمه1390( نژاد، محمدحسین عصاریان 
 نشر دانشگاه عالی دفاع ملی.

 افزار نرم کمک به ساختاري معادالت سازي مدل). 1393( محمدرحیم اسفندیانی، محسنین، شهریار؛ 
 .مهربان کتاب نشر: تهران ، چاپ دوم،لیزرل

سازمان عقیدتی  ). بررسی تهدیدات امنیتی جمهوري اسالمی ایران، تهران:1390( مزدارانی، هادي 
 سیاسی ناجا.

 سناد:اب) 
 مخدر مواد). کمیته مستقل مبارزه با 1390( میالدي 2011سال  مخدر موادخالصه گزارش جهانی  

  www.maslahat.irتشخیص مصلحت نظام. برگردان: محمدرضا نبوتی. قابل دسترسی در 

  )World Drug Report( مخدر موادی و جرم سازمان ملل، گزارش جهان مخدر مواددفتر مقابله با  
 .www.unodc.org  ). قابل دسترسی در2015(

، اداره کل فرهنگی و مخدر موادتاد مبارزه با ). س1390( سنـــد جامـــع پیشگیــري اولیــه از اعتیــاد 
: مخدر موادستاد مبارزه با سایت  . دریافت شده از وبطراحان : نشرتهران. پیشگیري

www.dchq.ir/primary-pervention  
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: دکتر محسن مخدر موادتاد مبارزه با ). س1392( سند جامع حمایت هاي اجتماعی و درمان اعتیاد کشور 

  www.dchq.ir: خدرم موادسایت ستاد مبارزه با  روشن پژوه.دریافت شده از وب
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