
 
 
 
 
 

 

گذاری خارجی در ی ممنوع سرمایههاحوزهبررسی تطبیقی 

 و ایران افغانستانحقوق 

 

 1دکتر اسداهلل رادمند نگارنده:

 چکیده
گاذار  نونشود که توسط قاا یمی محدودشدة اقتصادی اطالق هابخشگذاری به یهسرما ی ممنوعِهاحوزه

فعالیا  نمایاد     هاا بخاش تواناد در نن  ینما گذار اعم از داخلای و خاار ی   یهسرمامعلوم و مشخص شده که 
ن شاته باشاد  ایا   شود که تابعی  افغانستان را ندایمگفته  ییگذار خار ی به شخص حقیقی و حقوقی یهسرما

طور قانون مینهنستان و اساسی افغا دهم قانونِ مبنای اصلِ گروه از اشخاص که تابعی  افغانستان را ندارد، بر
 اند  ممنوع گردیده هابخشاند و از برخی مجاز به فعالی  ،هامحدودهخصوصی در برخی از  گذاریِیهسرما

 معنانبدی ؛گذاری خار ی داردیهسرمابازتری را نسب  به  کردحقوق افغانستان نسب  به حقوق ایران روی
که در حقوق ر حالید ؛گذاران داخلی و خار ی تفاوتی قائل نشده اس یهسرماکه از نظر حقوق افغانستان میان 

   ایران چنین وضعیتی و ود ندارد اقتصادیِ
نظیار   ییهاا حاوزه توانناد در  ینما ن خاار ی و داخلای   اگاذار یهسرمادهد که یمهای نگارنده نشان یافته
د    نماینا کلی فعالید مخدر؛ تولید، خرید و فروش اسلحه و تولیدات مشروبات ال، تولید و پروسس مواییهسته

ه اسا  کاه   تحلیلای انجاام شاد   ة یوشا اس  که به  ییکتابخانهبررسی منابع مختلف  تحقیق حاضر، محصولِ
ده نجاام دا ت تطبیقای ا دو کشور باه صاور   طور قوانین داخلیِینهمنگارنده با استفاده از تحلیل منابع معتبر و 

 اس   

   گذار خار ی، افغانستان و ایرانیهسرماگذاری، یهسرماموانع کلیدی:  گانِواژه

 مقدمه
ممکان  یا و  یگذاری خار ی امر بدیهی و پذیرفته شده اس   این امر ممکن اس  در داخل کشوریهسرما

گذاری در خارج از کشور ممکن اس  دالیل متعددی داشته باشاد کاه   یهسرمارخ دهد   یاس  در خارج کشور

                                                           
 yahoo.com22radmand@  حقوق خصوصی   دکترایهرات غالب ا پوهنتونحقوق و علوم سیاسیِ  فاکولتة استاد   1
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گاذار خاار ی در   یهسرماچه حائز اهمی  اس  این اس  که اما نن ؛نگارنده به دالیل مزبور متوسل نمی گردد
و قلمروهاای   هاحوزه ةهمتواند در یمگذار خار ی یهسرماگذاری اس   نیا یک یهسرماقادر به  ییهاحوزهچه 

 گذاری نماید  یهسرمااقتصادی یک کشور دیگر، بدون محدودی  و موانعی 
گاذاری در  کند  قانونیمگذاری ت اقتصادی، ا تماعی و سیاسی خویش قانوننهر کشور با تو ه به اقتضا

گاذاری داخلای اسا ،    یهسرما ةاقتصادی یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی اس  که نه تنها دربردارند ةحوز
 گردد  یمگذاران خار ی نیز یهسرمابلکه شامل 
اماا در برخای    ؛دنا گذاری نماییهسرمای مختلفی هابخشد که در نگذاران خار ی تالش بر این داریهسرما

باه   ؛خاودش را دارد   خااص د  هار کشاور نظاام اقتصاادیِ    نا گردیما موا ه  یهایی محدودمواقع با موانع و 
اسا  کاه دارای نظاام    یکرد اقتصادی هر کشور متفاوت اس   افغانستان از  مله کشاورهای روی ،لحاظهمین

  در ر خصوصی و بازار نزاد شکل گرفتاه اسا   کشور بر مبنای سکتو اینو بازار  اس  کرد بازاقتصادی با روی
ان خاار ی نیاز باا    گاذار یهسارما و  هاا شارک  بناابراین   اسا ؛ ، چاون مبناای نن باازار نزاد    هانظامگونه این
تری موا ه هستند  قانون اساسی افغانستان در اصل دهم بازار اقتصاد افغانستان را بازار نزاد های کمی محدود

د  از نا نماییما ترین محدوی  فعالی  گذاران داخلی و خار ی با کمیهسرماتعریف کرده و بر مبنای این اصل، 
گذاران خار ی در افغانساتان باا محادودی  و    یهسرماایران،  گذارییهسرمااین روی اس  که نسب  به حقوق 

شاکل گرفتاه و    هبسات کارد  کاه نظاام اقتصاادی ایاران باا روی     در حاالی رو اسا ؛  هتری روبی کمهاچالش
گونه نماید  در اینیمهای اقتصادی کشور، در دس  دول  اس  و دول  در امور بازار به راحتی دخال  یاس س
تری فراهم گذاری کمیهسرما ةاند و زمینتری موا هها و موانع بیشی محدودگذاران خار ی با یهسرما هانظام
شود، اقتصاد باازار  یمنام اصول اقتصادی دولتی نیز یاد ه که ب 44و  81  قانون اساسی ایران در اصل گرددیم

مجرای ایان دو اصال اقتصاادی عباور      های اقتصادی باید ازی فعالتر از را در اختیار خویش قرار داده و بیش
معناا  اماا ایان بادین    ؛کرد اقتصادی افغانستان بر مبنای بازار نزد شکل گرفته اسا  که رویکنند  با و ود این

همین عل  اس  که بنابر دالیلای  مجاز به فعالی  باشند  به هاعرصه ةهمگذاران خار ی در یهسرمانیس  که 
رو هستند که نگارنده در این هها و موانع روبی محدودگذاران خار ی در کشورهای با اقتصاد باز نیز با یهسرما

هاای فعاالیتی   ی محدودبا  هاحوزهگذاران خار ی در کدام یهسرمااس  که  مسألهمقاله در تالش بررسی این 
ی سالبی  هاا  نباه صاورت تطبیقای    یعنی در این نبشته نگارناده تاالش بار ایان دارد تاا باه       ؛موا ه هستند

 گیرد  غانستان و ایران به بحث و بررسی گذاری خار ی را در افیهسرما

 ی ممنوعهاحوزه :مبحث اول
های ممنوع[ اس  که در قوانین داخلی شناسایی کارده  ی فعالیکی از معیارهای دیگر کشورهای میزبان ]

د که توسط کشور میزبان ممنوع شاده  نبزن یهایی فعالد، دس  به نتوانینمی خار ی هاشرک بنابراین  ؛اس 
و در رأس هماه، شکسا  اقتصاادهای متمرکاز      المللییندر سیاس  و اقتصاد ب یییشهر هاییدگرگوناس   

 طاور یناقتصااد و هما   شادن یاکثر کشورها و نیز فروپاشی نظام دو قطبی و نیز افزایش سارع  روناد  هاان   
هاا شاد  در   نزاد شرک  هایی اقتصاد نزاد و فعال هایی ذهن یدهشکل خار ی عامل مؤثری در یهاشرک 
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چنین شرایطی گرایش کشورهای  هان سوم به اقتصاد نزاد در داخل، و تجارت نزاد در خارج، با هدف نهاایی  
صاادرکنندگان کاالهاای صانعتی متناوع و فارار از دور باطال اقتصااد تاک محصاولی از           ةپیوستن به  رگا 

به اتفاق این کشاورها در حاال انجاام نن هساتند  پیوساتن باه        چرخشی اس  که اکثری  قریب هاییژگیو
 هاای یازه شاامل انگ  یای  هاانی و منطقاه   یهاشدن با سایر سازمانسازمان تجارت  هانی، نفتا و نیز ملحق

 از نن اس    ییزدااقتصادی و مقررات هایی بخشیدن به فعالتنوع
د داشاته  اقتصادی و و هایی رداش  کامالً متضاد و ناسازگار در خصوص فعالدر طول تاریخ همواره دو ب

دیگار چناین    ییدهنسته و ع]بازار نزاد[ یا اقتصاد نزاد را منجر به نابرابری فقر و قانون  نگل دا ییاس ، عده
بگاان پویاا(   ول )نخ  طرفداران گاروه ا (12: 1386 ؛یوسفی) اندفعالی  دول  نسب  داده ةمعضالت را به گستر

هاا  دارد  نن لی  و ودنزادی برای هرنوع فعا طورینمعقتدند که در یک اقتصاد نزاد، نزادی ورود و خروج و هم
اشای از  اشاد یاا ن  معتقدند که همه حقوق برابر دارند، این حق مهم نیسا  ناشای از فعالیا  تولیدکننادگان ب    

که  دهدیم ین حق رااعبارت دیگر نزادی فعالی  اقتصادی به افراد به ؛کنندگان؛ در هر صورت برابر اندمصرف
 نهادی را انجام بدهد یا ندهد و هرکسی از حق مشابه برخوردار اس   پیش ةیک معامل
تنهاا  ه ناه ی دارد کاومانیست ةتر ریشبیش مسألهداران گروه دوم )نخبگان ایستا( عقیده دارند که این طرف

ساان    سودپرساتی ان راناد یم «خودپرستی» یسوبلکه او را به ؛نشاندیاه حقیقی خویش نمگانسان را در  ای
قتصااد  او سودپرساتی بنیاان    یای گرا، منفعا  دانایم یکاه ما   یطاور هماان  ؛امروز ناشی از خودپرستی اوس 

یش را وقتصادی خاو بدون هیچ انحرافی تمدن امروز، ساختار نهادهای ا تماعی، سیاسی و  اس  دارییهسرما
ضاوابطی بارای نن    لذا ضرورت دارد کاه معیارهاا و   ؛(29: 1366 ؛گوحق) اس  افکندهیتماماً برهمین بنیان پ

 های عالفکه برخی از  روس ینتح  نظارت باشد  از هم دارییهسرما گرایییس تعریف گردد تا این نوع اومان
رات را ین و مقرتح  نظارت دول  قرار گرفته و دول  از طریق ابزارهای مشروع که حق انحصاری وضع قوان

   پردازدیها مدر اختیار دارد به نظارت و مهار نن
و  هاا ک شار شاود کاه بار مبناای قاوانین داخلای       یمگفته  یهایی فعالهای ممنوع به ی فعالمنظور از 

هاا صارفاً بارای    یا  ممنوعگاذاری نیساتند  در ایان خصاوص ممکان اسا        ایهگذاران مجاز به سرمیهسرما
قالاه  ر ایان م داماا   ؛گذاران داخلای نیاز گردناد   گذاران خار ی باشند و ممکن اس  شامل حال سرمایهسرمایه
گاذاران  ایهمعنا که میاان سارم  بدین ؛دگردیمداخلی و خار ی  ةشامل هردو گروکه وضع شده  یهای محدو
 اند  خار ی تفاوتی قائل نگردیدهداخلی و 

بناابراین   ؛اصول اساالمی اسا    بر یمبتن شانیاسیایران و افغانستان دو کشور اسالمی اس ، که نظام س
لحااظ قاانون اساسای     ینهما به ؛هر قانونی که مغایر شریع  اسالم باشد از نظر حقوق دو کشور مردود اس 

نموده اس   اسالم دین کامل  بینییشپ 3افغانستان در اصل سوم و قانون اساسی 2را در اصل چهارم ایران نن

                                                           
ها باید براساس موازن اسالمی باشد  )اصل چهارم قانون   کلیه قوانین و مقررات مدنی،  زائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این2

 (24/8/1358اساسی ایران، مصوب 
 (6/11/1382احکام دین مقدس اسالم باشد  )اصل سوم قانون اساسی افغانستان، مصوب تواند مخالف معتقدات و   در افغانستان هیچ قانون نمی3
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و  هایشهاقتصادی و ا تماعی که مانع تحقق اند هایی رفیع برخوردار اس  و کلیه فعال یهااس  که از ارزش
هاسا  برخای از   ثر از ایان ارزش أنن گردد ممنوع اسا   قاوانین دو کشاور کاه متا      ةشناخته شد یهاارزش
محدود کرده اس  کاه در زیار باه     گرددیاقتصادی حاصل م هایینزاد ةاقتصادی را که در نتیج هایی فعال

  :گرددیها اشاره مبرخی از نن

 مخدر تولید مواد :مبحث دوم
شاود  یمخادر محساوب ما    انساان شاود، ماواد    کاه مو اب باروز اخاتالالت در ارگاانیزم      یای هر مااده 

(http://unodc.org)نوریزا و سسات اس  که مخدر، محرک، توهممخدر تمام انواع موادی   منظور از مواد 
واناا و   و مااری   دنبال دارد که عمدتاً شامل تریاک و مشاتقات نن، حشایش  بوده و نثار  سمی و روحی را به

والنی ط ةدر سابقمخ   استفاده موادشودیرا شامل م شدهیزهمخدر مکان مواد ینچنین، همایمشتقات نن و کوک
عنوان دارو در به  موادمخشدیاستفاده م هایماریها پیش از گیاهان برای مقابله با درد و کنترل بد و از قرندار

 یهااستفاده خدر برایم ولی مشکل اعتیاد و وابستگی به مواد ؛باشدیالزم م همجاز برای هر امع ةو با استفاد
خشاخاش،   یاژه واز گیاهاان باه   کاه ییکای ماواد   :طور کلی دو نوع موادمخدر و ود داردغیرپزشکی اس   به

صانوعی  مگردان اسا  کاه محصاول موادشایمیایی       نوع دیگر، مواد رواننیدیدس  میین و حشیش بهاکوک
 اس  

 تین کش ریکای النسیا و نم یافتهنطور عمده در کشورهای در حال توسعه و توسعهدر نوع اول، گیاهان به
د از ایان ماوا   لاذا تجاارت   ؛کشورهای صنعتی اروپا و نمریکای شمالی اس و بازار محصوالت نن در  گرددمی

 داشاته و  گردان مصنوعی سیر تجاری عکاس ناوع اول را    موادمخدر روانباشدیشمال مکشورهای  نوب به
   (953: 1378 ؛امیرخیزیشود )یطور عمده در کشورهای صنعتی تولید و در بازارهای  هان سوم مصرف مبه

 ینحو، بهشودیتجارت غیرقانونی در  هان محسوب م ترینیمموادمخدر  هان، پرسودترین و عظتجارت 
میلیاارد   320بایش از   2006، ارزش کل تجارت موادمخادر در ساال   4UNODCکه براساس گزارش اخیر 

 ؛(66: 1387اکونومیسا ،   ةمجلباشد )یمیلیارد دالر( م 32تر از قاچاق انسان )دالر بوده اس  که بسیار بزرگ
درنماد نجاومی در  هاان اماروز، پاس از صانع         ةتجارت غیرقانونی موادمخدر دومین رشات  ،عبارت دیگربه

 1/5میلیارد تاا   500پول، حجم پول در گردش این رشته بین  المللیینتسلیحات اس ، طبق برنورد صندوق ب
خالص نن بارای پولشاویی صارف     درصد از سود 25تا  15درصد تولید ناخالص  هان اس   در حدود  4/5تا 
در تضامین و  یای  مشاروع نقاش عماده    هاای یا  ساود ایان تجاارت در فعال    گاذاری یهزیرا سارما  ؛گرددیم

کاه   دهدیتاریخی نشان م تة  گذش(205: 1384 ؛بوالواردیکند )یگذاشتن بر پویایی کل نظام بازی مسرپوش
در چاین  را با استفاده از تریاک نفوذ امپراتاوری بریتانیاا    (هندشرقی)مریکایی و شرک  انگلیسی ا یهاشرک 

 داش    ییگسترش داد و با قصد افزایش منافع تجاری در ایجاد عدم ثبات در چین نقش عمده

                                                           
4. United Nations Office on Drugs and Crime 

http://www.unodc.org/
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د و در ایاران و افغانساتان باه کشا ، تولیا      تواناد یخاار ی ما   یهاا طرح این اس  کاه شارک   مسوال 
 ؟ یا خیر چنین مواد بپردازد سازییزهمکان
ان کش  و تولید تریااک اسا  کاه توساط کشااورز      ةلأخار ی یکی مس یهادر خصوص فعالی  شرک  

باه   یای یااک قهاوه  کیفی  تولید از تریاک خیابانی موسوم به تر ای  دیگر بحث ارتقگیردی)دهاقین( صورت م
د، قاچااق و  تولیا  ةدرصد اس  که در سالیان اخیار بار  اذبا    70سم  هروئین سفید با درصد خلوص بیش از 
چاه مهام   ننخار ی در کنار کش  و برداش  محصول،  یهامصرف نن افزوده اس   منظور از فعالی  شرک 

میایی انجام ملیات شیعرفین، شیشه و کراک اس  که با استفاده از فرنوری و تبدیل نن به هروئین، مُ نمایدیم
و نیاز   یفروشا ماده که باا اساتفاده از ع   گرددیونقل و توزیع مطرح م  بعد از تولید و فرنوری نن حملشودیم

   نیاا  کننده توزیع گردد که نیازمناد یاک شابکه اسا    برای مصرف یفروشنن  ه  مصرف خرده یبندبسته
  ؟هستند ییخار ی مجاز به انجام چنین پروسه یهاشرک 

اصاول اساالمی اسا   در خصاوص حرما        بار  یبحث گفته شد که نظام هردو کشاور مبتنا   ةدر مقدم
 ها استناد کردبه نن توانیبودن سند نن به یقین نمضعیف یلدلاما به ؛موادمخدر روایات زیادی وارد شده اس 

را به هالک   اما در این میان به دو روای  دینی قرنن )به دس  خودتان، خود ؛(152-120: 1382پور، سلمان)
و  تخدیرگری حرام اسا   ةحرام اس ، هر ماد ییاکرم )ص( )بدانید هر مس  کننده( و حدیث پیامبر 5نیندازید
اشااره   توانی( م6، حرام اس کندیچه عقل را زایل مو نن چه بسیارش مس  کند، اندک نن نیز حرام اس نن
 کرد  

در ساال   باار ینکرد متفاوتی داشته اس ، نخسات حقوق ایران در خصوص کش  و تجارت موادمخدر روی
مااده   20طای   «تریااک و شایره  ساوخته  ةنامنظام»نن  ةیمرا همراه با ضم 7تحدید تریاک ةنامش نظام1298
تحدیاد   ةنامقبل از تصویب نظام سالیک  (14010 ةشماراسناد وزارت کشور ایران )داخله(، ) رساند یبتصوبه

؛ ایان  (18: 1373 ؛ناوایی ) تُان رساید  12000به  1302نن توسعه یاف  و مقدار تریاک در سال  کش تریاک، 
ادامه یاف ، در این ایام تجارت خار ی تریاک نزاد بود و عموماً به کشورهای شرق صاادر   1307وضع تا سال 

 «حصار دولتی تریاکقانون ان»نام ه ب المللیین  در همین سال قانون مربوط به موادمخدر تح  فشار بشدیم
 ،ونقال حمل ،کردنیاریت، انبارکردن ،دارینگه ،نخس  این قانون کلیه معامالت ةکه برمبنای ماد تصویب شد
اعم از مصرف داخلی یا خار ی منحصر باه دولا  شاد، کاه انحصاار مزباور باه         چونهو  یرهش ،صدور تریاک

    8مسمی شد «انحصار دولتی تریاک»
 «15» ةماد ةچون در تبصر ؛خار ی قادر به فعالی  هس  یا نه یهاه که شرک این قانون مشخص نکرد

کاه نیاا   اما این ؛گرددیواگذار م ییهیک امر انحصاری اس  که از طرف دول  به موسس ،تریاک همین قانونِ

                                                           
 (195  واَلَ تُلْقُواْ بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ، )سوره بقره، نیه 5
تر ر ک: (  برای معلومات بییش13273حَرامٌ، و کلَّ مُخَدِّرٍ حَرامٌ، و ما أسکرَ کثیرهُ حَرامٌ قَلیلُهُ، و ما خَمَّرَ العَقلَ فَهُوَ حَرامٌ )کنز العمّال:   أال إنَّ کلَّ مُسکرٍ 6

.html2997e-94http://hadith.net/n 
  ش(1298 مادی االول  28تریاک و شیره، )مصوب سوخته ةنامنن نظام ةتحدید تریاک و ضمیم ةنام  نظام7
 26/4/1307  قانون انحصار دولتی تریاک، مصوب، 8



72 
 

ـ پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( نامة علمیغالب )فصل 1397، ب 1ش   

مزبور مقرر شده اس   ةاس  یا خیر مشخص نیس   چون در تبصر یرپذخار ی هم امکان ةسسؤواگذاری به م
که اطمینان حاصال نمایاد   مگر نن ؛انحصاری برای ورود تریاک از خارج، هیچ ا ازه نخواهد داد ةسسؤم»که: 
چنین استفاده کرد که ممکن اس   توانیانحصاری م ةسسؤاز اصطالح م  «مصرف داخلی نخواهد رسیدکه به

 برعکس نن   و یا دگذاری را به شرک  خار ی انجام دهدول  این وا
، رژیم پهلوی اقداماتی برای محدودسازی کش  تریاک و مبارزه با توزیاع و مصارف نن   40 ةدر اواخر ده
اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایاران   ؛ادامه یاف  57تا سال  یهاییببا فراز و نش مسألهنغاز کرد، که این 

قاانون مباارزه باا موادمخادر مجادداً       67ژیک شد  در سال یمبارزه با نن تشدید یافته و مبارزه علیه نن استرات
داری، حمال، خریاد،   نخس  نن هر نوع کشا ، وارد، صاادر، تولیاد، نگاه     ة، که در ماد9اصالح و تصویب شد

داری نالت و ابازار نن نیاز   نن اعم از صانعتی و غیرصانعتی و حتاا نگاه     ةفروش، توزیع، اخفا، ترانزی ، عرض
( هماین  8) ةبلکه براسااس مااد   ؛انگاری شدتنها موادمخدر طبیعی  رماین قانون نه براساس شد  یانگار رم

داری، حمل، خرید و فروش نن نیز قانون مشتقات شیمیایی نن اعم از ساخ ، تولید، توزیع، صدور، ارسال، نگه
 ارم تلقای شاده و     یا ، ممنوع افزون بر پس برمبنای حقوق ایران، کش ، تولید و توزیع نن ؛شد یانگار رم
   گرددیشده در قانون محکوم م بینییشپ ینن به  زاها نعامال

تریااک و   «124» ةدر مااد  « زای عماومی  ةنامنظام»ش تح  عنوان 130010حقوق افغانستان در سال 
کرد که بر مبنای نن استفاده، خرید و فروش نن در داخال افغانساتان ممناوع و بارای      بینییشموادمخدر را پ

( 130612ساال   103و مااده   1303، 130211) یهاا بعادی ساال   یهاا ناماه صادرات مجاز تلقی شد  در نظاام 
 1313قبلی ادامه داده شد  نخستین تالش  ه  مبارزه با موادمخدر و کشا  نن در ساال    ةنامکرد نظامروی
ولی در  ؛سنگین گمرکی خواستند تا از کش  نن  لوگیری گردد یهاغاز شد که در ابتدا با وضع کردن تعرفهن

مجادداً باا    1318ساال  «  13دواخاناه  ةناما اصاول »ژی فوق را در یحاصل نشد، استرات هایی امر مزبور موفق
( 14تریااک  ةناما اصول) 1335ل که در ساتا این اما بازهم موفقیتی نداش  ؛گرف یتری پبیش هایی محدود
 دیاد   ةناما بعاد طای اصاول    سالیک  15رسید و براساس نن کش  تریاک در انحصار دول  درنمد یبتصوبه

                                                           
 مجمع تشخیص مصلح  نظام  3/8/67  قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به نن، مصوب 9
 1/9/1300، مصوب نظامنامه  زای عمومی  10
 17/7/1302، مصوب نظامنامه  زای عمومی  11
ر افغانستان ساختن شراب و استعمال و ادخال نن و مسکرات به کلی ممنوع اس ، مگر چرس و بنگ که از محصوالت افغانستان اس ، تنها د>: 103  ماده 12

 30/3/1306، مصوب عمومی نظامنامه  زای <خرید و فروش نن برای استعمال در داخل ممنوع اس  ]و[ اخراج نن به ممالک خار ه ممنوع نیس 
 30/10/1318خانه، مصوب اصولنامه دوا  13
 9/5/1335اصولنامه تریاک، مصوب   14
هایی اس  که شود، همان زمینهایی که برای کش  خشخاش تعیین میدس  دول  اس   ماده دوم: زمین(: حق کنترل، زرع و صادرات تریاک به1  ماده )15

د از این نیز گرف ( بعین صورت مول بود و زرع تریاک )خشخاش( به نکه کش  تریاک در مملک  معمسال گذشته نیز قبل از ممنوعی  )زمانیدر پنج
لتی در بدل مایندگی دونک را به شود تا براساس نن حق زرع را صاحب بوده و حاصالت تریای دول  الیسنس داده میبه زارعین ن از طرف نماینده

 (9/5/1335پول نقد تحویل دهند  )اصولنامه تریاک، مصوب 
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گذاری خارجی در حقوق افغانستان و ایرانهای ممنوع سرمایهبررسی تطبیقی حوزه  سال هفتم 

کش ، تجارت، ورود و صدور نن را ممنوع اعالم کرده و تنها مشتقات تریاک را کاه از طارف وزارت صاح     
   16مجاز اعالم کرد شدیعامه  ه  تداوی تشخیص داده م

نخس  نن، زرع تریااک )کوکناار(،    ةتصویب شد که بر مبنای ماد 17قانون مبارزه با موادمخدر 69سال  در
ونقال و اساتعمال   داش ، حمال چرس )حشیش(، تولید، فرنوری، خرید و فروش، تورید، صدور، عرضه، نگه ةبُت

ه با موادمخدر باه میثااق   خاطر مبارزبود که افغانستان به عل  ینهمبه ؛18موادمخدر از طرف دول  ممنوع شد
عناوان  پیوس  و از سوی پارلمان افغانستان باه  19ملل متحد با انتقال غیرمجاز موادمخدر و سایکوتراپیک وین

تاری پیادا کناد     بایش  لبان باعث شد کشا  موادمخادر تشادید      نگ با شوروی و حضور طا20قانون درنمد
از سوی دیگر باعث شد که مال عمر رهبر  المللیینبسو، فشارهای مجامع امارت طالبان از یک نیافتنی رسم

 د  ناسالمی دانسته ممنوع اعالم ک یهارا مغایر ارزش طی فرمان حکومتی کش  نن 1999طالبان، در سال 
نغاز شد  افغانستان بار   «اقتصادی موادمخدر»در راستای مبارزه با تهدید  ییهابعد از سقوط طالبان تالش

 یا  رعا خاود را متعهاد باه    2001ناوامبر   14شورای امنی  سازمان ملل متحد ماورخ   1378 ةناممبنای قطع
افگنای و قاچااق موادمخادر اعاالم     دانسته و در این راستا  ه  مبارزه علیه دهشا   المللیینب هایی مکلف

 ة رگا یاه موقا  و لو  ةنیاز مانعکس شاد، کاه از ادار     «21بن ةنامموافق »مزبور در  ةنامهمکاری نمود  قطع
 همکاری نماید  المللیینب ةیافت هانی در مبارزه با موادمخدر و  رایم سازمان ةاضطراری خواسته شد با  امع

( 2) ةمجدداً اصالح شد  مااد  86رسید که بعداً در سال  یبتصوبه 22قانون مبارزه با موادمخدر 83در سال 
داشا ، توزیاع، تولیاد، تجاارت،     ، نگاه قانون مبارزه با موادمخادر افغانساتان کشا ، تهیاه، فارنوری، خریاد      

ونقل، عرضه، استعمال، ذخیره، اختفای موادمخدر و سایر مشتقات نن را ، واردات، صادرات، حملکارییشنکم
 88  به تعقیاب نن در ساال   کرد بینییشها مجازات پنن نو صنعتی ممنوع کرده و برای عامالاعم از طبیعی 

رسید که بر مبنای این قانون اهدافی که در  یبتصوو کنترل نن به 23خدرقانون مبارزه علیه مسکرات و موادم
اماا در خصاوص فعالیا     ؛ 24در نظر گرفته شده بود، با تعدیالتی ماورد پاذیرش قارار گرفا      86قانون سال 
خصوصی افغانساتان بارخالف حقاوق ایاران وضاعی        گذارییهخار ی باید گف  که قانون سرما یهاشرک 

چهار این  ةخار ی را در خصوص این حوزه طی مواد چهار و پنج مشخص کرده اس   ماد یهافعالی  شرک 
 یهاکه کلیه اشخاص داخلی و خار ی در تمام بخش داردیمقرر م «مجاز گذارییهسرما»قانون تح  عنوان 

                                                           
صورت عمل و اعتیاد به هر صورتی که باشد، در افغانستان مو ب مضار ا تماعی و صحی تریاک، زرع، تجارت، ورود و صدور و صرف نن بهه  ماده یک: ب16

ی منع زرع، امهواند )اصولنته می ممنوع اس   ماده دوم: تریاک، مشتقات و ترکیبات نن به مو ب تصدیق وزارت صحیه تنها برای تداوی به کار رفت
 (2/9/1336رت، خرید و فروش، ورود و صدور و استعمال تریاک در افغانستان، مصوب تجا

 1369قانون مبارزه با موادمخدر، مصوب   17
 3/12/1369  ماده یک و دو قانون مبارزه با موادمخدر، مصوب 18
 1984سپتامبر  14  اعالمیه  هانی مبارزه با موادمخدر، مصوب 19
 29/8/1370افغانستان به میثاق ملل متحد علیه انتقال غیر مجاز موادمخدر و سایکوتراپیک ویانا، مصوب   مصوبه فرمان ملحق شدن 20
 بن نلمان 1380 /14/9نامه بن و اداره انتقالی افغانستان، منعقده در تاریخ   موافق 21
 1386و اصالحیه ی نن  1383قانون مبارزه با موادمخدر، مصوب   22
 1388دمخدر و مسکرات، مصوب قانون مبارزه با موا  23
 به تصویب رسید   3/9/1388ماده به تاریخ  67  قانون مبارزه علیه مسکرات و موادمخدر و کنترل نن طی پنج فصل و 24
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 ةاس   ماد پنجم همین قانون ممنوع کرده ةمگر مواردی را که ماد ؛تواندیاقتصادی افغانستان فعالی  کرده م
داخلای و خاار ی بادون     گاذاری یهرا برای سارما  ییهاخصوصی افغانستان عرصه گذارییهپنجم قانون سرما

ها ممنوع کرده اس   یکی از موارد ممنوعه در این ماده تولید موادمخدر و سایر ماواد  درنظر داش  تابعی  نن
داخلی  یهاافغانستان اصل بر این اس  که شرک پس با این توصیف در حقوق ؛ کننده( اس )مس  25نورنشه

 ةمگر مواردی را که قانون ممنوع کرده اس   از مااد  ؛اندی ها قادر به فعالعرصه ةو خار ی بدون تمایز در هم
چنین برداش  کاه فعالیا  در امار     توانیو سایر مواد قانون مبارزه با موادمخدر م گذارییهقانون سرما مپنج

مو اود در افغانساتان    هاای ی اما واقع ؛تلقی شده اس نیز بلکه  رم  ؛ممنوع اس  کهاین برافزون موادمخدر
 ؛فراهم کرده اسا  ی المللیندر سطح برا  مو ب بدنامی افغانستان کهاین بر عالوه ،دیگری اس  ر چیزگبیان

 ننگ شده اس    ةکبرای اتباع افغانستان نیز ل
خود تحا  عناوان باازار موادمخادر در ایاران، معتقاد اسا  کاه          ةمقالگر ایرانی در پژوهش «دانا»دکتر
تقریبااً هایچ    یدکننادگان ماندگی و فقر مردم، عامل ا تماعی تولید موادمخدر در افغانستان اس ، زیرا تولعقب
ر   نگارنده معتقد اس  که این استدالل به دو(106: 1381 ؛دانایسرئ) زندگی ندارند ةحل دیگری برای ادامراه

شاکی   ،یراناد که مردم افغانستان فقاین ؛حقایق مو ود در افغانستان باشد بر یمبتن تواندیاز واقعی  اس  و نم
زیارا تولیاد    ؛نن نیسا   کاردن یزهاثبات کش ، تداوم تولیاد، قاچااق و مکاان    یمعنا به مسألهولی این  ؛نیس 

انگلایس    یاژه وبه هایحضور خار  ، نگ و حضور طالبان، دوم ،یکی :موادمخدر ریشه در دو عامل دیگر دارد
هاا )موادمخادر و   اگر یکی از نن ؛دوام  نگ منوط به حضور طالبان اس  و حضور طالبان منوط به موادمخدر

   نگ نیاز به هزینه دارد، طالبان از این طریق باه  شودیخود برچیده مگردد، دیگری خودبه کنیشهطالبان( ر
کش  موادمخادر در منااطقی و اود     ،رویناز ا ؛تا به اکماالت خویش بپردازد یابدیهنگفتی دس  م یهاپول

اند  گزارش سازمان مبارزه با موادمخدر و  رایم سازمان ملل متحاد  تر ا گستردهدارد که حضور طالبان در نن
 ناوبی افغانساتان مانناد     این مدعاس  که اکثر تریاک  هاان در منااطق شارقی و    ةکننددر افغانستان اثبات

 :UNODC, 2013) ، ننگرهار، لغمان، بدخشان، دایکندی و بادغیسروزیمهلمند، قندهار، ارزگان، فراه، ن

    شودیکاشته م (20
حضاور   ةکنناد یندر افغانستان وابسته به استدام  ناگ اسا ،  ناگ باا طالباان تضام       هایحضور خار 

که  نگ و ود دارد، مناطق مرکزی افغانستان که عاری  شودیاس   موادمخدر در مناطقی کاشته م هایخار 
 ناگ   ةانگلیس( در نتیج یژهو)به های  خار مواد مخدر در نن مناطق کش  نشده اس از هرنوع  نگ اس  
یز از موادمخدر افغانستان ، درنمد بسیار خوبی نکشندیگزافی را بردوش م هایینهکه هزبر اینبا طالبان عالوه

هلمند )مرکز نیروهای انگلیس( که  والی که، یکی این :دارند  برای اثبات این مدعا چند دلیل قوی و ود دارد
 ؛کناد یتریاک افغانستان و  هان را تولید م ترینیشدر  نوب افغانستان موقعی  دارد، تنها والیتی اس  که ب

هلمناد کاه    والی به رادیوی محلی  یانمموا ه نشده اس ، از نن هایسنگلبا مخالف  و ممانع  ا گاهیچاما ه

                                                           
 نور    تولید موادمخدر و سایر مواد نشه3باشد  گذاری در ساحات ذیل ممنوع می  سرمایه1پنجم:  ة  ماد25
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اش باه کشااورزان )دهااقین(    روزاناه  یهاا اشاره کرد که در برناماه  توانیم گرددیمنتشر م هایستوسط انگل
مزارع خشاخاش و   کردنیرانعنوان قصد و یچهسربازان انگلیسی به»: شودیافغانستان چنین اطمینان داده م
برای ساختن افغانستان و تأمین رفاه مردم این کشاور   هایسیزیرا انگل ؛ها را ندارندنابودکردن منبع درنمدی نن

 مسأله  این (68-67: 1387اکونومیس ،  ةمجل) «هااند، نه برای تخریب و واردنوردن زیان به نن ا نمدهبه نن
    سازدیرا نشکارتر م هایاس  که اثبات دخال  خار  یخود شاهد پر مدعای
 2004 یهاا در مازارع افغانساتان از ساال    «مریکاییا یهابُته»نام شده معروف بهاصالح یهاترویج تخم

و ود نداش    2002پنهان اس  که تا قبل از سال  یدلیل دیگری از رازها سوینبد (124: 1386کرویتزمن، )
شواهدی و ود دارد که در حدود ده درصد از عواید ناشی از موادمخدر افغانستان به کشااورزان و   همی یاز سو

    (1392براونفیلیر، رسند )یخار ی م یبرهابقیه در  یب قاچاق
و در اختیاار   ساازی یزه، مکاان کناد یرا در کش  موادمخادر تقویا  ما    هایدلیل دیگری که دخال  خار 

به هروئین سفید نیازمند یی اس   تبدیل کردن تریاک قهوه سازییزهاد مربوط به مکانها و موقراردادن دستگاه
، چاین، هندوساتان،   ی ناوب ة اس  که این ماده در اختیار معدود کشورها نظیر، کار  «هیدورکلرید اسید»ماده 

داخل افغانستان منتقل  ها بهکه چگونه نناما این ؛(25: 1388فروغی، ) نلمان، روسیه، هلند و بلژیک قرار دارد
 المللای ینو یا هم از طریق نیروهای ائتالف با  شودیصورت قاچاق وارد م یا به :تر ندارد، دو راه بیشگرددیم

 ؟د یا خیرننن را دار کردنی  حال سوال این اس  که نیا مردم افغانستان دانش مکانیزه و صنعتگرددیمنتقل م
رید اسید( کاه در اختیاار   زیرا فرنوری نن نیازمند مواد پیشرفته )هیدورکل ؛دنرد کرد که ندار توانیبا قاطعی  م
که به مرور زمان نن را طی نموزش فراگرفته باشد دور از واقعیا  نیسا   باه    اما این ؛بیش نیس  چند کشور

 ةکنندیفرنور هاییشگاهکه نزما دهدینشان م 2008در ماه نوامبر  UNODCاس  که گزارش  لحاظینهم
، فراه، هرات، ننگرهار، کنر، لغمان، کاپیساا و نورساتان   روزیمبدخشان، ن هایوالی  مانند هایوالی ها در نن

  (UNODC, 2008: 151-152) قرار دارند
در خصوص کش  تریاک این اس  کاه   هایداشتن خار دلیل دیگر بر رد فرضیه فقر و تنگدستی و دس 

نا امن مانند هلمند، ارزگان، قندهار،  هایی اس  که از این میان تنها وال والی  )استان( 34افغانستان دارای 
دستی درسا  باشاد بایاد تماام     فقر و تنگ ةکه اگر فرضیبدخشان و ننگرهار به کش  نن مصروفند  در حالی
   دلیال دیگاری کاه در رد   و اود دارد   اا هماه زیرا فقر در  ؛والیات افغانستان در کش  و زرع نن دخیل باشد

مو ب کش  نن در افغانساتان شاده اسا   مهام      ،نورد این اس  که تقاضا توانیدستی مفقر و تنگ ةفرضی
ا تماعی، فقدان وسایل و امکاناات   هایینجارهو نابه هایسامانهنیس  تقاضا از کجا باشد، داخل یا خارج  ناب

 90تاا   80با تبعای  بارای در حادود     ، مشکالت  نسی، رو در روییهایرفاهی برای  وانان، نبود انواع نزاد
میاان   ةقاچااق کاه واساط    یهاا درصد از معتادان کشورهای همسایه عامل اصلی تاداوم تقاضاسا   شابکه   

 دارد   ییهعرضه و تقاضا نقش برازند یریگدر شکل دهدیکننده را تشکیل مو مصرف یدکنندهتول
ها به خاروج از  شورهای خار ی و تهدید ننلفظی میان رئیس  مهور کرزی با برخی از سران ک یهاتنش

اسا   گازارش ساازمان مباارزه باا       2013افغانستان یکی از دالیل قوی افزایش کش  موادمخادر در ساال   
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که با و ود کاهش قیما    دهدینشان م 2013( در سال UNODCموادمخدر و  رایم سازمان ملل متحد )
هکتاار   189.000باه   2007گذشته )که در سال  یهااما میزان کش  نن نسب  به سال ؛تریاک در افغانستان
هکتار  ریب زمین رسیده اس ، که در این میان  209.000داشته اس ، که به  ةسابقی ریب زمین( افزایش ب
   (UNODC, 2013: 5دهد )یتُن نشان م 5500میزان حاصالت نن را 

( از 1307-1297گفا ، کاه ایاران در یاک مقطاع زماانی )       تاوان یبا بررسی تطبیقی حقوق دو کشور م
مند سااخته و  نونقانونی قا ةکه بعداً دول  کش  نن را طی مصوب رف یشمار متولیدکنندگان اصلی تریاک به
کاه بعاد از انقاالب     فتهمبارزه با موادمخدر شکل گر سوینشمسی بد 40 ةاما از ده ؛در انحصار دول  قرار داد

وا اه  نی دیگر مکه با موانع قانوبر این خار ی عالوه یهاتری داشته اس   فعالی  شرک بیش دتاسالمی ش
مله که موضوع مورد معا کندیزیرا این ماده حکم م ؛قانون مدنی نیز غیرمجاز اس  (217) ةاس ، براساس ماد

 باید مشروع باشد در غیر نن معامله باطل اس   
ساان و مشاابهی   در افغانستان و ایران دیده شود، هردو کشور گذر تااریخی یاک   یگذاراگر به سیر قانون

داشته اس ، که در اوایل کش  نن کامالً نزاد بوده، بعداً در اختیار و انحصار دول  قارار گرفتاه و بعاداً کاامالً     
بعد ه و از نن ب قانونی پنداشته شده 30 ةممنوع و غیر مجاز اعالم شده اس   کش  موادمخدر افغانستان تا ده

شوروی سابق و حضور طالبان کش  موادمخدر در افغانساتان   یهااما با شروع  نگ ؛ممنوع اعالم شده اس 
هرچند  ؛موادمخدر قرار داده اس  ةکنندهای تولیدمجدداً از سر گرفته شده و امروز افغانستان را در صدر کشور

را ممناوع   با حرام دانستن کش  تریاک در اسالم طی فرماان صاادره نن   1999مالعمر رهبر طالبان در سال 
در افغانستان میزان کش   هایولی با حضور خار  ؛ن نلمان نیز تأکید بر محو نن شدبُ ةاعالم کرد، که در  لس

ایران در قانون مادنی شارط صاح  معاملاه را      و تولید موادمخدر چند برابر شد  حقوق افغانستان مانند حقوق
  ایان  26موضوع معامله مشروع نباشد عقد باطل اس  کهیمشروع بودن موضوع معامله دانسته اس ، در صورت

از سوی دیگر کش ، تولید و هر نوع  88و  86، 83، 1336 یهاسو، قوانین مبارزه با موادمخدر سالامر از یک
حقوق افغانستان هرچند که فعالی  در بخش موادمخدر را اعالم کرده اس    فعالی  در این خصوص را ممنوع

بار تشاخیص    یمبنا  یولی در همین ماده استثنای ؛ممنوع کرده صراح بهگذاری یهسرماپنجم قانون  ةدر ماد
 گذاری برای اشخاص مجاز دانسته شده اس   یهسرماکمیسیون 

داخلای و   یهاا که حقاوق افغانساتان فعالیا  شارک      یکی از تمایزهای اصلی حقوق دو کشور این اس 
ی کاه در ایان زمیناه دارد باه     یاماا اساتثنا   ؛صراح  ممنوع اعالم کرده اس موادمخدر به ةخار ی را در حوز

ی مختلف موادمخادر کاه منظاور از نن فعالیا   ها  داروساازی و یاا        هابخشدهد در یما ازه  هاشرک 
اشاخاص را از فعالیا  در قلمارو     کاه حقاوق ایاران   در حاالی  ؛شده اسا   های مشابه باشد ا ازه دادهی فعال

                                                           
: سبب عبارت از مقصد اصلی ایس  که عقد 591شود  ماده و یبه )تعهد( مخالف نظام و نداب عامه باشد، باطل پنداشته می: هرگاه موضوع 590  ماده 26

قد باطل صالً و ود نداشته باشد، ع: هرگاه سبب و یبه مخالف نظام و نداب عامه بوده یا ا592وسیله مشروع رسیدن به نن قرار گرفته باشد  ماده 
 شود  پنداشته می
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اماا مانناد حقاوق افغانساتان اساتفاده       ؛خار ی ساک  اسا   یهافعالی  شرک ولی در مورد  ،موادمخدر منع
 درمان را ممنوع نکرده اس    منظوربه

 تولید مشروبات الکلی :مبحث سوم
شده در حقوق افغانستان اس ، که های ممنوع و محدودی فعالموارد دیگر از ]تولید مشروبات الکلی[ یکی 

و بار   مایعی اس  فرار، دارای طعم تند و ساوزان  27الکلبینی کرده اس   یشپگذاری خصوصی یهسرماقانون 
ها مو ود اس  و از شراب انگاور  خمری شراب و امثال نن یهاالکل اتیلیک که در تمام نوشابه :دو قسم اس 

دسا    الکل متیلیک که از تقطیر چوب باه  ،، دیگرگویندیرا الکل سفید هم م و نن شودیا کشمش گرفته می
 ؛زرافشاان رود )یکاار ما  و قابل نوشیدن نیس  و در صنع  و طب به گویندیرا عرق چوب هم م و نن نیدیم

1389 :25)    
 یهاا رب شا ها در سااخ  داروهاای مساکن و    بسیاری دارد، یکی از کاربردهای الکل یهاالکل استفاده

اساتفاده   هداشتی،و مرکزهای ب هایمارستان، در بکنندهیزداینده، خشک و ضد عفون ییعنوان مادهنور بهخواب
ی بادن  ی اعضادارا اناتومی ا  ه  نگه   یشناسپزشکی و اندام هایگاهیشدیگر نن در نزما ة  استفادشودیم

 دارد   ییکاربرد گسترده
در بحث قبلی اشاره شد که هردو کشور دارای نظام اسالمی اس   نوشیدن شراب در دین مقدس اساالم  

شراب مناع شاده،    ةکه براساس روایات مستند دینی استفاد یطورهمان ؛28بنابر روایات زیادی منع شده اس 
ساوی اشاخاص داخلای باشاد یاا       ازتولید و توزیاع  مهم نیس  تولید، فروش و توزیع نن نیز منع شده اس   
 خار ی، در هردو صورت ممنوع اس   

قاچاق نن موضع روشنی نداش  و همواره مشامول   یژهوقانون قدیم ایران در خصوص مشروبات الکلی به
کاه  خود معلول یک امر مهم اس  و نن ایان  مسألهعمومات قوانین مبارزه با قاچاق و قانون مجازات بود، این 
همواره قاچاق مشروبات الکلی در  روین[ داشته و از اهدر زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نظر قانونی ]مالی

 ؛گذار واقع نشاده باود  طور خاص مورد امعان نظر قانوناس  و به نمدهیحساب مسایر مصادیق قاچاق به ةزمر
شاد،   واقاع  هاا دادگااه  ایها و نردانشراب مورد اختالف حقوق داشتنِ هانقالب اسالمی مالیبعد از  ،روینهماز

دیگار نن را   ییو عده 29قانون مجازات اسالمی (703) ةخود مشمول ماد یهارا با تو ه به استدالل برخی نن
که مجمع   تا ایندانس یم 74سال  30اعمال تعزیرات حکومتی را ع به قاچاق کاال و ارز ةمشمول قانون نحو

 «ب»و  «الاف »تشخیص مصلح  نظام بعد از اقدام به استفساریه در توضیح عبارت )بهای کاال( در بنادهای  
( چنین مقرر کارد:  12/2/74اعمال تعزیرات حکومتی را ع به قاچاق کاال و ارز، )مصوب  ة( قانون نحو2) ةماد
اعماال تعزیارات    ة( قانون نحاو 2) ةماد «ب»و  «الف»دهای واحده ا در ارزیابی بهای کاال مشمول بن  ةماد»

                                                           
27. Alcohol  

یأَیهَا سورة نسا(؛  43)نیه  یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا ال تَقْرَبُوا الصلَوةَ وَ أَنتُمْ سکَرَی   سورة بقره(؛  219و    )نیه  یسئَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کبِیرٌ  28
 (؛ 90)سورة مائده نیه  ونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُ ْتَنِبُوهُنِ فَا وَاالنصاب وَالَأزْلَامُ رِ ْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشیطالَّذِینَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخْمْرُ وَالْمَیسرُ

 قانون مجازات اسالمی،  29
 12/2/1374، مصوب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را ع به قاچاق کاال و ارز سال  30
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کااالی   کاه  یمجمع تشخیص مصلح  نظام، در موارد 12/2/74حکومتی را ع به قاچاق کاال و ارز مصوب 
  «   قاچاق فاقد مالی  و ارزش شرعی باشد، مالی  ارزش عرفی نن مالک ارزیابی اس 

نظار مجماع را دال بار     86ساال   ةقانون بود  «7» ةتبصرگذار در پاراگراف ها که قانون روس یناز هم
در این مورد اقدام نمود، مطابق بند  ترینسنگ هاییمهمالی  داشتن مشروبات الکلی تأکید نمود و به تعیین  ر

ا رایی علیه محکومان قاچاق کااال و ارز   یهااز حداکثر اختیارات قانونی دستگاه بایدیم» :این پاراگراف «1»
 گیاری یشنسب  به تشدید مبارزه با قاچاق و پ ربطیذ یهاتوان ا رایی دستگاه یریکارگاستفاده شود و با به
   «31از نن اقدام نمود

از قوانین کاه   ییپس از انقالب اسالمی و به تبع نن ضرورت انطباق قوانین با شریع  مقدس اسالم پاره
قاانون مجاازات    (703) ةگاذار قارار گرفتناد؛ مانناد مااد     ه اسالمی مطابق  نداشتند مورد بازنگری قانونبا فق

معرض فروش  در هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا»: داردیم اشعارچنین که  75اسالمی مصوب 
( ضاربه   74)س و تاا  ساال حاب   قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک

هاا محکاوم   ز نناشالق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال  زای نقدی یا یک یاا دو ماورد   
از  ننیاد و فاروش   استفاده، تولیاد و خر  افزون بر ممنوعی که  میریگیاز مواد فوق چنین نتیجه م  «شودیم

 قانونی قرار خواهد گرف    ردیگینن تح  پ ننظر قانون  رم بوده و عامال
ش که قانون مدون و ود نداش  براساس روایات و احکام دیان  1300در حقوق افغانستان تا قبل از سال 

قاانون  ) زای عمومی تح  عنوان  ةنام  در همین سال برای نخستین بار نظامشدیگی مهمقدس اسالم رسید
باه احکاام شاراب اختصااص داده شاد        (130الای   124) موادرسید که در نن  بیتصوبه ( زای دوران امانیه

ضاربه   80نن  اند، فاروش و توزیاع نن، بارای متخلفا    بر ممنوعی  استعمال، خریا  براساس این قانون عالوه
 یهاا ساال   ازای عماومی   یهاا ناماه شد  احکام مواد مزبور در نظام ینیبشینقدی پ ةشالق همراه با  ریم

 36 زای عساکری  ةنامو نیز اصول 131335گمرکات  ةناماصول شد، که ینیبشیپ 130634، 130333، 130232
حقوق افغانساتان بارخالف حقاوق    پس  ؛دانندینن را مستحق مجازات م نقبلی را در پیش گرفته عامال ةروی

                                                           
 1386  قانون بود ه سال 31
 17/7/1302، نظامنامه  زای عمومی، مصوب 131تا  124  مواد 32
 1/7/1303، نظامنامه  زای عمومی، مصوب 109تا  103  مواد 33
 30/3/1306، نظامنامه  زای مومی، مصوب109تا  103  مواد 34
 ش1/2/1313  اصولنامه گمرکات افغانستان، مصوب 35
که شراب بخورند یا بسازند یا بیع و شرا نمایند یا قمار بزنند یا چرس، ه )نظامی(، کسانیشان و طالب مکاتب حربیردیفان: از نفری عسکری و هم14  فصل 36

سکن خصوصی خود اتاق یا م عمال درنور و مسکر را بنوشند و بکشند و بخورند یا با مرتکبین این ابنگ، افیون، معجون، تریاک و سایر اشیای نشه
 روز تا دو ماه؛ دفعه سوم: از دو 20ز روز؛ دفعه دوم: ا 20تا  10شوند: دفعه اول: از حبس محکوم میدس  شوند قرار ذیل به  زای مساعدت نموده هم
ران و مأمورین دارد منصبطر  زای ببر نن اگر بازهم مرتکب افعال مذکور شوند از خدم  عسکری )سربازی( طرد شده و عالوهماه تا شش ماه  عالوه

ری، مصوب ی  زای عسکشوند  )اصولنامهاصول محاکمات عسکری می 204ری مشمول حکم اصل سال حبس محکوم و افراد عسکبه یک
3/7/1326) 
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ش، تولیاد، قاچااق، خریاد و    1300داشاته و در ساال    یترایران در خصوص مشروبات الکلی موضع مشخص
   37اندنقدی و شالق محکوم دانسته ی زارا به نن نانگاری نموده، عامالفروش نن را  رم

وشایدن و قاچااق   ( ن45و  44) ةدر مااد  88قانون مبارزه علیه مسکرات و موادمخدر و کنترل نن در سال 
ازیانه )شاالق( و بار   ت 80کننده را به ( شخص استفاده44) ةبینی نموده اس  که برمبنای مادمسکرات را پیش

تار  ساال بایش   تر و از بیسا   زای حبس که از دو ماه کمکنندگان را به( همین قانون قاچاق45) ةبنای مادم
 داخلای و  هاای نباشد محکوم خواهد کرد  حقوق افغانستان برخالف حقوق ایران در خصوص فعالیا  شارک   

گذاری افغانساتان  ایه( قانون سرم5) ةماد عل همین تولید و توزیع شراب حکم روشن دارد  به ةخار ی در حوز
روع باودن  دلیل غیرمشبر نن، به ها ممنوع کرده اس   عالوههای داخلی و خار ی را از این نوع فعالی شرک 

ی افغانستان باطل قانون مدن (571) ةقانون مدنی ایران و ماد (217) ةموضوع عقد چنین معامالت برحسب ماد
 تلقی شده و ممنوع اس  

 تولید اسلحه، خرید و فروش و قاچاق آن :چهارممبحث 
س  که در [ ااق ننتولید اسلحه، خرید و فروش و قاچیکی از موارد ممنوع و محدود در حقوق افغانستان ]

ی از تجاارت اسالحه توساط کشاورهای غربای یکا      های ممنوع قرار گرفته اسا   بادون شاک    فعالی  ةزمر
ل تجارت أس این غوو روسیه با فروش اسلحه و مهمات همیشه در ر مریکااپردرنمدترین بازار اقتصادی اس   

اناواع   ایی کاه روی هالمللی اس  و قیم های تجارت بینقرار دارند  تجارت اسلحه یکی از پرسودترین رشته
هاای  کاه کارخاناه  یان ابار   زیارا عاالوه   ؛س ا نن ةشود غالباً چندین برابر بهای تمام شدها گذاشته میسالح
قاوق  مالیات و ح های ممالک صادرکننده همدول  ،کنندسازی سودهای کالنی را برای خود منظور میهاسلح

  در نمایناد یصادراتی وضع و قسمتی از مخارج خود را از این طریاق تاأمین ما    ةگمرکی سنگینی روی اسلح
نین منوع اس  و چه مکنندکشور مصرف سازنده بهة بسیاری از کشورها فروش مستقیم اسلحه از طرف کارخان

 گیرد  امالتی باید از طریق دول  انجام مع
دولا  و  ها متعلاق باه  در روسیه تمام کارخانه  کرد کشورها در خصوص ساختن اسلحه متفاوت اس روی

که دول  طرف اصلی معامله در خرید بر این باشد  در فرانسه عالوهصادرات نن نیز مستقیماً از طرف دول  می
ساازی و هواپیماساازی را نیاز در اختیاار دارد      های بزرگ اسالحه اسلحه اس  اکثری  سهام کارخانهو فروش 
و اود نورده  الملل اسلحه بهنیز در تجارت بین یهایگیههای صادرکننده در معامالت اسلحه، ویژدخال  دول 

هاای  دیاد   ردن اسالحه های تجارت و ود ندارد  دخال  کشورها در امار  ااگزین کا   اس  که در سایر رشته
ژی کشورهای فروشنده اس   دو دلیل در این امر نهفته اس  که کشورها در امار  ی ای قدیم یکی از استراتهب

تاری بار   که از طریق در دس  داشتن بازار اسلحه، نظارت بیشیکی این :کنندسازی مداخله میهصنایع اسلح

                                                           
که علناً و مخفیاً کسانی 126و  125: در افغانستان ساختن شراب و استعمال و ادخال نن و مسکرات دیگر به مملک بالکلیه ممنوع اس   ماده 124  ماده 37

فروشند، هزار دیگران میرا به که شراب: کسانی127شود  ماده روپیه  زای نقدی محکوم می 10شالق و هر دره شراب نوشی نماید، به هشتاد دره 
بس؛ ماده حه  زای نقدی و سه سال کنند، بعد از اتالف شراب او، هزار روپیسازی میکه شراب: کسانی128روپیه  زای نقدی و سه سال حبس؛ ماده 

شود و تا سال ه می ریمه گرفت راب از ویقدر نصف قیم  شنمایند، شرابرش اتالف و بهرا به افغانستان ادخال )وارد( می که از خارج شراب: کسانی129
 ش( 1300گردد )نظامنامه  زای عمومی، مصوب برج اسد سال حبس محکوم می



80 
 

ـ پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( نامة علمیغالب )فصل 1397، ب 1ش   

کهنه را فروخته و  دیاد را بارای کشاور     ةحین فروش، اسلحکه در امنی  و مهار کردن ناامنی دارد  دوم، این
بنابراین کشاورهای متقاضای    ؛های  دید سنگین اس های اسلحهدارند  در این خصوص چون هزینهنگه می

 های  دید ندارند نیز تمایلی به خرید اسلحه
و تولیاد   دارککنناد، در پای تا   زنند و احساس خطر مای کشورهایی که وقوع  نگ را در نینده حدس می

ی انتظاامی  أمین نیارو هاا، تا  نیند که این تدارکات اعم از ساختن استحکامات، بنادر، زرادخانهتسلیحات بر می
 ؛نیخراساا ) کناد یگذاری ایجااد باازار کاار ما    بر ضرورت سرمایه باشند و این کار عالوهمتخصص و غیره می

1389 :184)    
افتادن  کار، از بههای سنگین دفاعیدالل کرده اس  که هزینهها قبل چنین استهای سنتی از مدتاندیشه

 ةری سارمای گیا های مستقیماً ثمربخش  لاوگیری کارده و انحاراف در شاکل    گذاریمنابع کمیاب در سرمایه
نن هساتند   شواهد حاکی ازیی سازد، پارهکه این دیدگاه اساس ادراکی را میدر حالی ؛شودانسانی را سبب می
نخواهاد   های نظامی لزوماً به کاهش رشاد اقتصاادی در تماام کشاورهای در حاال توساعه      نهکه صرف هزی
نوان یاک  عنگین بهسانواع محصوالت صنایع  ةبا ایجاد تقاضا در زمین های دفاعی ممکن اس انجامید  هزینه

ایان  ی از هاای دفااعی بسایار   توان گف ، در صاورت نباود هزیناه    رئ  می محرک اقتصادی عمل کند  به
هاای  الوه هزیناه عا  باه  ؛را نخواهناد داشا    ها قابلی  عملیاتی در حد ظرفی  کامل یا نزدیک به ننکارخانه

 اذب   دایش کار وشود و این امر ممکن اس  در نهای  به پییابی به فناوری پیشرفته میدفاعی مو ب دس 
   ( ,chap. 1988Robert :4) تر منجر گرددگذاری بیشسرمایه

اماا در   ؛رفا  شامار مای  اسلحه در  هان به ةمریکا و روسیه نخستین کشورهای صادرکنندا 2011تا سال 
 ةترین اسلحه به کشورهای پاکستان، نفریقا، خاورمیانه و سایر کشاورها رتبا  چین با صادرات بیش 2012سال 

سا  کاه   به همین لحااظ ا  ؛(SIPRI, 2013: 6) خود اختصاص داده اس هاسلحه را ب ةنخس  صادرکنند
 ;SIPRI) نظاامی دنیاا را داشاته    ةتارین بود ا  میلیارد دالر بیش 188میلیارد دالر و چین با  640مریکا با ا

 و در مقایسه با ایران و افغانستان قابل مقایسه نیس    (2 :2014
به تولید، خرید و فاروش  تواند در ایران و افغانستان های خار ی میقابل طرح این اس  که شرک  سوال

خاصای   ةناما سازی ساک  اسا  و قاانون و نیاین   حقوق افغانستان در خصوص اسلحه؟ اسلحه بپردازد یا خیر
اما در خصوص تولیاد، خریاد و    ؛را به تصویب رساند 38بار قانون حمل اسلحهحقوق ایران برای نخستین ندارد 

در را تعریف نکارده اسا      ننموارد مشابه سلحه و ا سببهمین به ؛مقرر نکرده اس  ییهماد فروش نن هیچ
تصویب رساید کاه   به 39گان سالح و مهمات غیرمجازهقانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارند 90سال 
مقصود از ساالح و مهماات در ایان قاانون اناواع      »کند: دوم نن سالح و مهمات را چنین تعریف می ةدر ماد
   «ها اس زنی و مهمات مربوط به ننزنی و غیرگلولههای گرم و سرد  نگی و شکاری اعم از گلولهسالح

                                                           
 ق1328ربیع االول  21  قانون حمل اسلحه، مصوب 38
 16/7/1390و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز، مصوب    قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات39
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اماا براسااس    ؛تسلیحات نظامی ساک  اس  ةهای خار ی در حوزحقوق ایران در خصوص فعالی  شرک 
 ةناما ( نیین2) ةو ماد 40گان سالح و مهمات غیرمجازهمجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارند( قانون 4) ةماد

را در خصوص فروش، واردات و صاادرات، سااخ  و مونتااژ ساالح، مهماات،      صالح مرا ع ذی 41ا رایی نن
هاا وزارت دفااع و پشاتیبانی    ها و اقالم و مواد تح  کنترل و حمل انباوه نن قطعات و تجهیزات مرتبط با نن
های تسلیحاتی از قبیل تولید، فارنوری،  تر کشورها فعالی  ایی که در بیشنیروهای مسلح دانسته اس   از نن

لذا در خصوص ایران این امر بعید اس   ؛خرید و فروش نن در انحصار دول  و یا تح  نظارت دول  قرار دارد
قاانون اساسای ایاران، تولیاد و فارنوری       44چون براسااس اصال    ؛های خصوصی واگذار گرددکه به شرک 

ایان توصایف فعالیا      پاس باا   ؛تسلیحات نظامی از صنایع سنگین و مادر اس  که در اختیار دول  قارار دارد 
  ذیر نیس پهای خار ی در این حوزه امکانشرک 

 گیرینتیجه
ساب  باه   کارد اقتصاادی دو کشاور ن   دهد کاه نظاام و روی  های متون قانونی دو کشور نشان میبررسی
دولتای اسا  کاه    بسته و نیمهگذاران خار ی کامالً متفاوت اس   نظام اقتصادی ایران یک نظام نیمهسرمایه

در ؛ اده شاود ان قارار د گاذار دولا  در اختیاار سارمایه    ةها در اختیار دول  قرار دارد و باید به وسیلاکثر بخش
 اا  ه در ایان صوصی اس  کا بر بازار نزاد و سکتور خ که نظام اقتصادی افغانستان کامالً باز بوده و مبتنیحالی

و واگاذاری نن باه    کارد یرقاب  کنند  اتخاذ چنین رو ار اشخاص قرار داده تا با همدیگردول  بازار را در اختی
ذاری و گا سارمایه  مگر در ماوارد خااص کاه    ؛بازار باعث شده که دول  در امور اقتصادی مداخله نداشته باشد

 زدن نظم عمومی و امنی  کشور گردد  فعالی  اقتصادی مو ب برهم
ر ائال شاده و د  ن داخلی و خاار ی تبعای  ق  گذارااس  که میان سرمایهییگونهه سیاس  تقنینی ایران ب
ذار گا کاه سارمایه  در حاالی  ؛های اقتصادی نیس گذاران خار ی مجاز به فعالی  در بخشبرخی موارد سرمایه

یاان  ماماا بارعکس در حقاوق افغانساتان چناین نیسا  و تبعای          ؛داخلی در چنین بخشی مشاکلی نادارد  
هاا نیاز   نن هاای الیا  گذار واحد تلقی شده و فعاز نظر قانون گذار داخلی و خار ی و ود ندارد و هردوسرمایه
قاوق  حهاا در  وزهحا گذار ممنوع شده اس ، این هستند که توسط قانون یهایاما برخی حوزه ؛حد خواهد بودوا

ر مجاز به های مزبوبلکه در بخش ؛گذار نن داخلی باشد یا خار یهردو کشور واحد بوده و مهم نیس  سرمایه
چاق اسالحه  ولید و قا، تولید و پروسس مواد مخدر، تییها شامل تولیدات مواد هستهیستند  این بخشفعالی  ن

المللی یناخلی و بدگردد که براساس برخورد با نظم عمومی، اخالق حسنه، امنی  و تولید مشروبات الکلی می
 ممنوع گردیده اس   

 

 

                                                           
ها از کشور، ساخ ، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و : وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تح  کنترل به کشور، خارج کردن نن4 ةماد  40

 .شودیهای مندرج در این قانون محکوم ممجازاتصالح  رم اس  و مرتکب به ها بدون مجوز مرا ع ذیهرگونه معامله نن
 21/10/1392ا رایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز، مصوب  ةنام  نیین41
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 تأثیرگاااری  و مصار   قیم ،ا   ایران در مخدر مواد بازار» ( 1381)  فریبرز دانا،رئیس .7

  14 ةشمار  ایران شناسی امعهمجلة تهران:  «  خارجی تولید

 « تااریخی  ناوی   هایبررسی الکل، ةتاریخچ»  (1389 تابستان و بهار)  عبداهلل زرافشان، .8

   هفتم و ششم ةشمارتهران: مجلة ؟  

 در موادمخادر  باا  مباارزه  آشایل  پاشانه  ساازها پیش»  (1388دی)  محمدرضا فروغی، .9

   24 ةشمار   دید ةدور  پاک ایران ةنامماهتهران:  « افغانساان

  (سیدحسان  لنگارودی،  علاوی : برگردان) « موادمخدر اقاصاد»  (1387 نذر)  اکونومیس  ةمجل .10

   95 ةشمار تهران: 

 ةشامار   اساناد  ةگنجینا تهاران:   « تریاک منع ماجراهای»  (1373 زمستان)  عبدالحسن نوایی، .11

16    

 قوانی  و مقررات (ب

 9/5/1335 بة، مصوافغانستان تریاک ةناماصول .12

 9/5/1335 ةب، مصوافغانستان تریاک ةنامصولا .13

 30/10/1318 ة، مصوبدواخانة افغانستان ةناماصول .14

 ش1/2/1313 ةگمرکات افغانستان، مصوب ةناماصول .15
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 (3/7/1326 ة، مصوبافغانستان  زای عسکری ةناماصول .16

 ةمنع زرع، تجارت، خرید و فروش، ورود و صدور و استعمال تریاک در افغانستان، مصاوب  ةناماصول .17
2/9/1336 

 1984سپتامبر  14 ة هانی مبارزه با موادمخدر، مصوب ةاعالمی .18

، ایران ا رایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز ةنامنیین .19
 21/10/1392بة مصو

فرمان ملحق شدن افغانستان به میثاق ملل متحد علیه انتقال غیر مجاز موادمخدر و ساایکوتراپیک   .20
 29/8/1370 ةویانا، مصوب

 (6/11/1382 ةقانون اساسی افغانستان، مصوب .21

 24/8/1358 ةقانون اساسی ایران، مصوب .22

مجماع   3/8/67 ةمصاوب  ایاران، ، با موادمخادر و الحااق ماوادی باه نن    اصالح قانون مبارزه  قانونِ .23
 تشخیص مصلح  نظام 

 26/4/1307 بة، مصو ایرانقانون انحصار دولتی تریاکِ .24

 ایران 1386قانون بود ه سال  .25

 ق1328ربیع االول  21 ة، مصوبة ایرانقانون حمل اسلح .26

 1388 ة، مصوب افغانستانقانون مبارزه با موادمخدر و مسکراتِ .27

 1386نن  ةو اصالحی 1383 بة، مصو ایرانقانون مبارزه با موادمخدرِ .28

 3/12/1369 بةمصو ، افغانستانقانون مبارزه با موادمخدرِ .29

 ، افغانستان3/9/1388، مصوبة یه مسکرات و موادمخدر و کنترل ننقانون مبارزه عل .30

 1392 ة، مصوب ایرانقانون مجازات اسالمیِ .31

 ة، مصاوب  ایاران غیرمجاازِ قانون مجازات قاچاق اسالحه و مهماات و دارنادگان ساالح و مهماات       .32
16/7/1390 

  12/2/1374 ة، مصوبایران قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را ع به قاچاق کاال و ارز سال .33

  12/2/74 ةمصوب، ایران قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را ع به قاچاق کاال و ارز .34

  بن نلمان 1380 /14/9انتقالی افغانستان، منعقده در تاریخ  ةن و اداربُ ةنامموافق  .35

 مادی  28 ةمصوب، ة افغانستاننامه سوخته تریاک و شیرنن نظام ةتحدید تریاک و ضمیم ةنامنظام .36
  ش1298االول 

  1/7/1303 ة، مصوب افغانستان زای عمومیِ ةنامنظام .37

  1/9/1300 ة، مصوب افغانستان زای عمومیِ ةنامنظام .38

  17/7/1302 ة، مصوبافغانستان  زای عمومی ةنامظامن .39



84 
 

ـ پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( نامة علمیغالب )فصل 1397، ب 1ش   

  30/3/1306 ة، مصوبافغانستان  زای عمومی ةنامنظام .40
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