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  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  10بین کوچه چهارم و ششم، شماره  بلوار میرداماد، نفت شمالی، :تهران

22277261: تلفن



  
 
  
  

  
  

  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید 
درستی برآورده نکنند و   هکشور است ب عظیمی را که از این سو متوجه

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  پیشگفتار
دستی کشور  انداز مهمترین سند ملی و باال با توجه به آنکه سند چشم

شود و بطور ملموس اهداف نظام را تعریف می نماید،  محسوب می
ی و اجتناب ناپذیر به هاي اساس شناخت موانع تحقق آن یکی از ضرورت

اکنون مسأله موادمخدر در کشور، یکی از موانع اصلی . آید شمار می
هاي مسأله  انداز است و نگاهی هر چند اجمالی به شاخص تحقق چشم

دهد که این مسأله داراي خصلت  موادمخدر در کشور نشان می
. شدمی با 1404زننده و مانع براي نیل به جامعه مورد نظر در سال  برهم

دهند،  نشان می) در دهه اخیر(براي مثال سه نظر سنجی فراگیر و ملی
. هاي مردم است ترین نگرانی مسأله سوء مصرف موادمخدر یکی از جدي

توان ادعا کرد آن جامعه آرمانی بدون رفع  در واقع به طور بالواسطه می
مخدر عالوه بر آن، اقتصاد انگلی مواد. این نگرانی قابل تحقق نخواهد بود

 83مطابق تحقیق سال (بلعد  همه ساله بخشی از سرمایه جامعه را می
هاي  بررسی.) باشد این اقتصاد ساالنه بالغ بر ده هزار میلیارد تومان می

هاي  ترین حوزه دهند، یکی از اساسی انجام شده از این منظر نشان می
نیز انداز  زاي کشور که اتفاقاً مانع تحقق اهداف چشم اقتصادي آسیب

نکته بعدي آنکه اخیراًٌ از سوي . خواهد بود، اقتصاد موادمخدراست
کشورهاي غربی ادعاهاي مبنی بر دخالت سیستماتیک نهادهایی از نظام 

ها  در مسأله موادمخدر مطرح می شود که خود این ادعاها و سناریوسازیی
تواند خطرناك تلقی شود و مسأله امنیت ملی را با چالش نرم و سخت  می

با عنوان  1380براساس پژوهشی در سال . (جدیدي مواجه نماید
هایی همچون دال شناور در فضاي  اپوزیسیون و موادمخدر، چنین داعیه

تواند به  سیاسی وجود داشته و توجه به مانور تبلیغاتی اخیر دشمنان می



  
   ...الزام  ،کنترل و مهار اعتیاد  �10
 

 

انداز بکار  ساز علیه نظام و در نتیجه اهداف چشم عنوان عنصر گفتمان
هاي کلی نظام در  ه آخر اینکه یکی از مهمترین مواد سیاستنکت.) رود

حوزه موادمخدر جلوگیري از چرخش مصرف مواد از مواد کم خطر به پر 
خطر است که متأسفانه اطالعات موجود از جامعه حاکی از ناتوانی در 

تواند یکی دیگر از تهدیدات  کنترل این چرخش بوده و این امر نیز می
 85بر طبق آمار سال .(انداز تلقی شود د چشمجدي براي تحقق سن

درصد بود که اخیراً به  18درصد به  82نسبت مواد کم خطر به پر خطر 
  .)درصد پر خطر رشد یافته است 43درصد کم خطر و  57نسبت 

اکنون دو حلقه مفقوده در مبارزه با موادمخدر وجود دارد که براي 
: خدر باید براي آن فکري کرددر حوزه موادم 1404نیل به جامعه آرمانی 

جانبه براي مواجه با مصرف  بینانه و همه اوال؛ فقدان بسته نظري واقع
موادمخدر و ثانیاً؛ ایجاد ساختار ملی و پاسخگو براي مدیریت اعتیاد و 

هاي کلی نظام و به  بدیهی است براي نیل به اهداف سیاست. مواد مخدر
می بایست موضوع موادمخدر به تبع آن نیل به اهداف سند چشم انداز، 

شمردن و  عنوان یک موضوع ملی مورد توجه قرار گیرد و از کم اهمیت
  .نگاه صرف آسیبی به این مهم اجتناب شود

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
کند ابعاد  اي تالش می نیز با نگاه ویژه 1390گزارشات راهبردي سال 

گردان در ایران را واکاوي کرده و  اله موادمخدر و رواندیگري از مس
. ریزي و اقدام ارائه دهد گزاري،  برنامه هاي جدیدي براي سیاست ایده

ریزان و مجریان این حوزه با نظرداشت  گزاران، برنامه امید است سیاست
هاي جامعه و نیز تاکیدات مکرر اسناد  عمق معضل، وسعت نگرانی

بینانه  ها و اقدامات واقع ارشد جمهوري اسالمی برنامه باالدستی و مقامات
  .و موثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش گیرند

در تهیه این گزارش از نظرات اعضاي محترم کمیته علمی و کارشتاسان 
محترم ستاد مبارزه با موادمخدر استفاده شده است که از آنها تشکر و 

  .قدردانی نمایم
  میعلی هاش

  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام



  
  
  
  
  
  
  
 

  مقدمه
. ایم موادمخدر و اعتیاد را همواره با یکدیگر بکار ببریمعادت کرده

اما این عادت بیش از آنکه براي ما راهشگا باشد موجب شده است 
گویی بین  بطوریکه چنان تصور کنیم که ،نوعی سردرگمی بوجود آید

. انجامدبه دومی می» لزوماً«این دو رابطه ذاتی وجود داشته و اولی 
کند با ارائه یک بررسی تاریخی، این مقاله تالش می. اما چنین نیست

یک گزارش از وضعیت فعلی و یک برآورد تحلیلی به این سوال پاسخ 
کنند؟ چرا شایع هستند؟ و چه دهد که این دو در جامعه ما چه می

اید کرد؟ بدیهی است که نباید تصور کنیم این دو داستان مشترکی ب
بنابراین در این نوشته . کنندداشته و راه حلی مشترکی طلب می

گرچه به موادمخدر توجه خواهیم نمود ولی موضوع اصلی عبارت از 
  .است» مصرف موادمخدر و اشکال گوناگون آن«

نتوان به درستی  دیشا. اي با سابقه استدهیمصرف موادمخدر پد
ولی در آثار برخی  ،ن کردییخی براي شروع مصرف موادمخدر تعیتار

هاي توان به گفتهبراي مثال می. افتین مواد را یتوان نام ابزرگان می
اما . سینا از مصرف تریاك و فواید آن اشاره کردبقراط، رازي و ابن

تاً ده نسبیت خاص، پدیک وضعیبه موادمخدر به عنوان  ادیاعت
الدي یل قرن نوزده میدي است که از اواخر قرن هجده و اوایجد

  . شناخته شد
ب ینشو ران فراز یر ایخ اخیروند مقابله با مصرف موادمخدر در تار

وزیریان، ( ن قرارندین روند از ایع این وقایترمهم. فراوانی داشته است
 1267در سال . آغاز شد 1256ایران از سال  درکشی شیره: )1382
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اولین . شد کشت خشخاش به صورت آزمایشی در اطراف تهران آغاز
شمسی تحت عنوان  1289قانون مدون مربوط به موادمخدر در سال 

قانون  1301در سال . شددر ایران تصویب » تحدید تریاك«قانون 
قانون  1307در سال . منع واردات موادمخدر به ایران تصویب شد

ویب مجلس شوراي ملی رسید و انحصار دولتی کشت تریاك به تص
. دولت مکلف شد سطح زیر کشت خشخاش را به تدریج کاهش دهد

قانون، کلیه معامالت و نگهداري تریاك را در انحصار دولت  این
ایران به کنوانسیون ژنو که دربارة تحدید  1310تیر  31در  .درآورد

 1328در سال  .ساخت و تنظیم و توزیع ادویه مخدره بود پیوست
از . درصد تریاك جهان را به ایران واگذاشت 25ازمان ملل تولید س

رافیایی، ایران در هالل طالیی موادمخدر قرار دارد و غنظر موقعیت ج
مجوز کشت  1953یکی از هفت کشوري است که طبق کنوانسیون 
 1336در سال . کردتریاك را دارد و قبالً هم تریاکش را صادر می

شهربانی براي مقابله با موادمخدر تأسیس اي در هجري شمسی اداره
شد و گاهی هر از چند گاهی مستقل می 1353این اداره تا سال . شد

 1353گرفت و سرانجام در سال نیز جزو دوایر اداره آگاهی قرار می
مستقل شد و وظیفۀ مبارزه با موادمخدر، اعم از کشت و تولید، و 

مجازات قاچاقچیان  1348در سال  .قاچاق و توزیع را بر عهده گرفت
در . گیري نسبت به معتادان نیز افزایش یافتتشدید شد و سخت

سال از سوي دولت کارت جیره 50براي معتادان باالي  1350سال 
هزار نفر کوپن  170حدود  1353تا  1348از . بندي تریاك صادر شد

الیحه قانون  1359در سال پس از انقالب . کردند میتریاك دریافت 
دید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی تش

براي مداوا و اشتغال به کار معتادین تصویب شد و سپس کلیه قوانین 
قوانین . فسخ شدند 1348مربوط به موادمخدر به استثناي مصوبۀ 

هاي شدیدتري براي مجرمین موادمخدر در نظر میجدید، مجازات
هاي انقالب و دادگستري ن جرایم به دادگاهگرفتند و رسیدگی به ای

ماه مهلت داده شد تا اعتیاد  6قانون به معتادین  ایندر . محول شد
هایی نیز براي قاچاقچیان در نظر گرفته خود را ترك کنند و مجازات
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، قانون مبارزه با موادمخدر جایگزین مصوبه سال 1367در سال . شد
تري براي هاي سختگیرانهدیدگاهمجدداً  در این قانون. گردید 1359

قانون  1377در سال . مقابله با مواد مخدر بر قوانین حاکم شد
نقش و جایگاه  بهدر این قانون . اصالحی به مرحله اجرا گذاشته شد

پس از آن نیز قوانین دیگري . شدستاد مبارزه با مواد مخدر توجه 
ر حوزه د» هاي کلی نظامسیاست«ترین آنها تدوین شد که مهم

موادمخدر بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید 
در  .ابالغ شد 1385در مهر  ،و از سوي رهبر جمهوري اسالمی ایران

برخی مواد قانون مبارزه با موادمخدر اصالح شد که طی  1389سال 
  . بینی شده استگردان پیشآن مجازات شدیدتري براي مواد روان

هاي گذشته میان موادمخدر و ر همه دورهد ،آنچه مشهود است
اندرکاران مبارزه با اعتیاد رابطه مستقیمی تصور شده است و دست

اند؛ مبارزه با مواد و ولیت را برعهده داشتهواین پدیده هر دو مس
به همین دلیل بررسی رویکردهاي مبارزه با . مبارزه با مصرف مواد

ها بر جه در تمام این دورهدهد عمده توموادمخدر و اعتیاد نشان می
مبارزه با ورود موادمخدر به کشور و نیز قطع توزیع متمرکز بوده 

. رویکردي که امروز ناکارآمدي خود را کامالً آشکار کرده است. است
هاي اخیر شاهد طرح رویکردهایی به همین دلیل است که در سال

جدا  کند این دو موضوع را از یکدیگرجدیدي هستیم که تالش می
کرده و مبارزه با مواد مخدر را از تالش براي کاهش مصرف جدا 

  . نماید
  





  
  
  
  
  
  
  
  

  وضعیت سند چسم انداز
ایرانی  ،1404کند که در سال  سند چشم انداز ما را ملزم می

ساخته باشیم توسعه یافته، متکی بر سهم برتر منابع انسانی، أمن، 
این . اي باشد ول منطقهپذیر، الهام بخش و داراي جایگاه ا مسؤولیت

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی را در  سند بهبود شاخص
  .دستور کار قرار داده  است

چنانچه این سند به دقت مورد وارسی قرار گیرد مالحظه خواهد 
شد که موضوع محوري آن ایجاد بهبود در کیفیت نیروي انسانی 

به . است "شهروند" به عبارت دیگر موضوع محوري این سند،  .است
همین دلیل توسعه و یا بهبود وضع اقتصادي، در این سند مبتنی بر 

  .بهبود وضع نیروي انسانی است
. سند چشم انداز، داراي ماهیت امید بخش و نوید دهنده است

  .استگر مسیر مطلوب آینده  این سند همچنین تبیین
دقیقاً و اما آینده شناسی معضل اعتیاد حاکی از وضعیتی است که 

. گیرد تماماً در برابر امید بخشی و نوید دهندگی آن سند قرار می
معضل اعتیاد عالوه بر آنکه نیروي انسانی جامعه را به تحلیل می برد 
و موجب استهالك سرمایه انسانی می شود، بطور پیش رونده اي 

  .منابع مختلف را می بلعد
مصرف مواد را در اگر روند مصرف موادمخدر و بویژه تغییر الگوي 

احتماالً  1404نظر داشته باشیم، مطابق پیش بینی ها، در سال 
بخش زیادي از هزینه هاي کشور بطور مستقیم و غیرمستقیم در 
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بنابراین تحقق جامعه . ارتباط با معضل اعتیاد و موادمخدر خواهد بود
شاید مستلزم تعمق و تدبر در وضعیت  1404مورد نظر در سال 

  .خدر و اعتیاد باشدمصرف موادم
  

  امروزین وضعیت
هاي صورت گرفته از سوي وزارت بهداشت و  بر اساس پژوهش

، 1383در سال  UNODC دفتر ، ستاد مبارزه با موادمخدر ودرمان
نفر برآورد   000/761/3کنندگان موادمخدر در کشور تعداد مصرف

 کنندگان منظممیلیون نفر از آنها مصرف 5/2شده است که حدود 
در »  ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد کشور«نتایج پژوهش . مواد هستند

هزار   200 نشان داد که تعداد معتادان در ایران یک میلیون و  86 سال
رسد این آمار کامالً در معرض خطا قرار دارد و به نظر می 1!نفر است

توان شناختی آن مراجعه کنیم، نمیبه خصوص وقتی به مبانی روش
آمارهاي . کنندگان قرار دادبناي جدي شناخت تعداد مصرفآن را م

میلیون مصرف کننده  2 حداقلمنتشر نشده جدید حاکی از وجود 
با این وجود آمار قابل اعتماد دیگري نیز . موادمخدر در کشور است
رسد فقر اطالعات در این حوزه خود به یک وجود ندارد و به نظر می

  . یاد تبدیل شده استمعضل جدي و مقدم بر معضل اعت
براي آنکه تصویري از وضعیت اعتیاد، که آن را با مسامحه و براي 

ارائه کنیم شاید بهتر باشد  بریم،همه نوع مصرف موادمخدر بکار می
اگر به نگرانی. به بازتاب این پدیده در میان جامعه ایرانی توجه کنیم
نی از اعتیاد در هاي جامعه ایرانی نگاهی بیندازیم خواهیم دید نگرا

هاي مختلفی مطابق پژوهش. جامعه در باالترین سطح خود قرار دارد
توان این ادعا را اثبات می ،اندکه عموماً در سطح کشور انجام شده

هاي هاي ایرانیان از جمله پژوهش ها و نگرش پیمایش ملی ارزش. کرد
وع به ارزیابی این موض 1382و  1379هاي معتبري است که در سال

درصد  88بیش از  79مطابق این پیمایش در سال . پرداخته است

                                                        
 1/11/86ایرنا،  -1
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 1382تکرار این پیمایش در سال . اندجامعه از این موضوع نگران بوده
درصد از مردمان جامعه ما از این  92حاکی از آن است که بیش از 

توان ادعا بندي میبه عبارت دیگر در یک جمع. موضوع نگران هستند
در  1.نفر نگران اعتیاد هستند 9نفر عضو جامعه ایرانی  10از هر  ،کرد

به  )1384حاجلی، (پیمایش ملی بررسی نگرش ایرانیان 1383سال 
نتایج این پیمایش نیز حاکی از آن است . مصرف موادمخدر انجام شد

نکته جالب توجه آنکه . که نگرانی بیش از حد جامعه ایرانی است
به عبارت . شوده به جوانان اشاره مییابد کها وقتی افزایش مینگرانی

دیگر نگرانی عمده جامعه از احتمال مصرف موادمخدر توسط جوانان 
  . ها خود را بروز داده استبیش از دیگر نگرانی
ها را هم جدي نگیریم و خواسته باشیم به واقعیتاگر این نگرانی

توان به چگونگی دسترسی به موادمخدر ها عینی اشاره کنیم، می
گفته مشخص کرده است که همان پیمایش پیش. اشاره کرد

شوندگان پرسش يدسترسی به موادمخدر در کشور، شهر، و محله
از این گذشته بر اساس اعالم  2.)1384حاجلی، (کامالً سهل است

تواند دقیقه وقت می 20مدیران ستاد مبارزه با موادمخدر، تنها صرف 
مهم نیست در کجاي . ر برساندهر فردي را به یک فروشنده موادمخد

همه اینها ! کافی است اراده کنید و بیابیدکنید، شهر زندگی می
علیرغم تمام اقدامات مهمی است که نیروي انتظامی براي کشف و 

  . دهدضبط موادمخدر در شهرها و مرزها انجام می
اقتصاد «توان به م، مییاگر الزم باشد به مولفه دیگري اشاره کن

هاي مستقیم و غیر مستقیم مجموع هزینه. کرد توجه» رموادمخد
میلیارد ریال بوده  99472، بالغ بر 1383موادمخدر کشور در سال 

وري و هاي خرید و مصرف مواد، کاهش بهرهاست که شامل هزینه
هاي دولت در کنندگان و قاچاقچیان، هزینهمشارکت اجتماعی مصرف

هاي هاي مربوط به آسیبه، هزینهزمینه کاهش تقاضا و مقابله با عرض
                                                        

ها و ارزشگرشهاي ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ًپیمایش ملی ندفتر طرح -1
 1382و  1379. هاي ایرانیانً

 همان -2
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هاي موادمخدر، با احتساب هزینه. اجتماعی و موارد مشابه است
همچون، نگرانی مردم از اعتیاد و قاچاق موادمخدر، امر معنوي 
شهادت و جانبازي هزاران نفر از نیروهاي نظامی و انتظامی و امنیتی، 

ه فرار مغزها و ایجاد ناامنی در مرزها و برخی از شهرها و در نتیج
هاي ناشی از اخراج کارکنان گذاري ناشی از آن، هزینهکاهش سرمایه

هاي آنها، اثرات معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانواده
درصد تصادفات در  15تا  10(اي مصرف موادمخدر بر تصادفات جاده

انوارها ، از بین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خ)هر سال
هاي خصوصی به منظور افزایش امنیت از سوي معتادان، هزینه

هاي مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندان خود خانواده
هاي با نرخ باالي جهت ادامه تحصیل یا خدمت سربازي در استان

شیوع اعتیاد، ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهاي اجرایی، 
زدن ساختار عدالت اجتماعی متاثر خصیص منابع و برهم انحراف در ت

هاي دولت در این حوزه، میزان از سود حاصل از قاچاق و هزینه
 توجهبا . خسارات موادمخدر در کشور به شدت افزایش خواهد یافت

هاي هاي اقتصادي کشور و مقایسه آن با هزینهبه برخی از شاخص
یادي، سهم این معضل را در توان تا حد زمربوط به موادمخدر می

  . هاي ناخواسته به اقتصاد کشور ارزیابی نمودتحمیل هزینه
برابر  5/1تقریباً نزدیک به ) 1383در سال (هاي موادمخدر هزینه

برابر ارزش سهام معامله شده در بورس،  5/1درآمد مالیاتی کشور، 
ی گذاري صورت گرفته در صنایع و معادن، اندکبرابر سرمایه 5/3

هاي دولتی و حدود یک سوم کل برابر مالیات شرکت 5کمتر از 
درآمد ملی % 29هاي موادمخدر همچنین هزینه. صادرات کشور است

به . دهدکشور و بیش از سه چهارم درآمدهاي نفتی را تشکیل می
بیان دیگر حدود سه چهارم از درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف

و ) میلیون نفر 4(شود ر هزینه میکنندگان و قاچاقچیان موادمخد
 67بیش از (گردد یک چهارم بقیه نیز بین تمامی مردم تقسیم می

برابر وجوهی  6/1هاي موادمخدر کشور مجموع هزینه). میلیون نفر
گذاران خصوصی در ساختمانتوسط سرمایه 1383است که در سال 
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گفت توان بنابراین می. هاي جدید مناطق شهري هزینه شده است
معادل سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم نمی

بلکه با سرازیر شدن به بازار موادمخدر از طریق افزایش  ،شود
ها را کار، موجبات تقویت این گروهیافته تبههاي سازمانسودهاي گروه

در صد  3/47هاي موادمخدر کشور، از مجموع هزینه. آوردفراهم می
درصد هزینه  2/17درصد هزینه غیرمستقیم و  5/35قیم، هزینه مست

   .جنبی و غیرملموس است
 42833هاي موادمخدر جمعاً با توجه به اینکه از مجموع هزینه

کنندگان براي خرید موادمخدر پرداخت میلیارد ریال از سوي مصرف
میلیارد ریال است صرف مبارزه با  56489شود و مابقی که معادل می

کنندگان، جامعه و دولت گردد که از سوي مصرفمی موادمخدر
ها براي خرید و مصرف درصد از هزینه 43شود، بنابراین پرداخت می

درصد باقیمانده جهت مقابله با مصرف هزینه می 57موادمخدر و 
همانند پنج  1393چنانچه نرخ رشد حوزه موادمخدر تا سال . شود

در آن سال سهم هزینه مستقیم سال نیمه اول دهه هشتاد ادامه یابد، 
. خواهد بود% 23هاي غیر مستقیم و هزینه% 25، هزینه جانبی 52%

و سهم دولت و جامعه به ترتیب % 49کنندگان همچنین سهم مصرف
هاي با توجه به این رشد، مجموع هزینه. شودبالغ می% 20و % 31به 

یال خواهد میلیارد ر 173850بالغ بر  93کشور به نرخ ثابت، در سال 
که ) صفر فرض شده است 1393رشد تورم و سایر عوامل تا سال (بود 

  .)1384مختاریان، (دهدافزایش نشان می% 75بیش از 
یک نتیجه مشخص از همه این اشارات آن است که موضوع 

در ایران یک مساله ملی و بسیار با اهمیت است » مصرف موادمخدر«
اي واقعی، ملی، و البته علمی که باید براي مواجهه با آن رویکرده

کنندگان جامعه ایرانی مهم نیست که تعداد مصرف. تدوین نمود
هشتصد هزار نفر یا هشت میلیون نفر است، مهم نیست که چه 
پیامدهایی براي این مصرف مترتب است و البته مهم نیست که توطئه 

، شناختی استهاي داخلی عامل این فاجعه جامعهبیگانگان یا کاستی
آنچه در حال حاضر مهم است تخفیف و کاهش آسیب و آالم خانواده 
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اي با حداقل رنج از موادمخدر و آسیبایرانی است و برسازي جامعه
  .بعدي آن است يها

این مقدمه، احتماال، به خوبی وضعیت موادمخدر را تشریح کرده 
 اما قبل از پایان این بخش الزم است به نکته مهم و اخیري هم ،است

که موجب پیچیدگی بیشتر امر مواجهه با مصرف  داشاره شو
. تغییر الگوي مصرف و موادمخدر جدیدموادمخدر شده است؛ 

آید اغلب افراد در وقتی در جامعه از موادمخدر سخن به میان می
اما این تصور در . افتندمی» هروئین«و یا » تریاك«ذهن خود به یاد 

مواد . بینانه و البته منسوخ استقعشرایط فعلی کامالً سنتی، غیر وا
ها را جدیدي وارد جامعه ما و جامعه جهانی شده است که همه دولت
مواد . در مقابله با موادمخدر دچار سردرگمی و ناتوانی کرده است

جدید که غالباً موادي شیمیایی بوده و تاثیرات آنها سریع و اغلب 
ان زیادي در میان بدون تظاهرات ظاهري هستند، از یک سو طرفدار

جوانان یافته و از سوي دیگر وسعت تخریب شخصی آن به شدت 
آمیز است که این نوع مواد آنقدر فاجعه. بیش از مواد سنتی است

آورد که همه توان خود را مصروف گاهی این وسوسه را بوجود می
مقابله با این نوع مواد جدید کرده و مواد سنتی را که گویی رو به 

که از سوي  هایی  بر اساس گزارش. فراموش کنیم ،ن داردشدمنسوخ
هاي اصلی تغییر الگوي ول منتشر شده است، شاخصونهادهاي مس

مصرف عبارتند از کاهش پر سرعت قیمت مواد جدید و نیز افزایش 
اي، مراکز مراجعه افراد مصرف کننده به مراکز درمانی یا مشاوره

نی در مواجهه چهره به چهره با تامینی و تادیبی و نیز افزایش نگرا
گردان شیشه از براي مثال قیمت ماده روان. مردم درباره این نوع مواد

میلیون تومان در هر کیلو  5میلیون تومان براي هر کیلو به  180
شیشه که از جمله خطرناك ترین و . )1384 - 90(کاهش یافته است

به ارزانی در  ترین مواد جدید است امروزه به سهولت و البتهمخرب
ک حساب سرانگشتی از کاهش ی. کنندگان قرار دارددسترس مصرف

دهد که هزینه مصرف این مواد به حدود نیم قیمت مذکور نشان می
با پرداخت ) 1390تابستان (در حال حاضر . درصد کاهش یافته است
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این قیمت را . توان یک بار شیشه مصرف کردهزار تومان می 3تا  2
هزار تومان براي هر  3حداقل (با هزینه رفتن به سینما  مقایسه کنید

، استخر )هزار تومان براي هر نفر 20حداقل (، کنسرت موسیقی )نفر
  ...! و)  هزار تومان براي هر نفر 5حداقل (

. شودبارتر آنکه ماجرا فقط به کاهش قیمت ختم نمینکته تاسف
وع انواع مختلف هاي ارائه شده درباره میزان شیمطابق برخی گزارش

گردان از گردان، در حال حاضر مصرف مواد روانموادمخدر و روان
موادمخدر سنتی پیشی گرفته است و بیش از پنجاه درصد از مصرف 

این آمار داراي دو نکته . کنندگردان مصرف میکنندگان، مواد روان
نکته اول آنکه چرخش مصرف موادمخدر به مواد : بسیار مهم است

دان بطور سریعی در حال وقوع است و باید منتظر سونامی گرروان
پیامدهاي مصرف مواد جدید بود و نکته دوم آنکه سرعت رشد اعتیاد 

گرچه برخی از مصرف کنندگان مواد جدید . در حال افزایش است
کسانی هستند که پیش از این موادمخدر سنتی مانند تریاك مصرف 

که موادي مانند شیشه مصرف میاند، اما بسیاري از کسانی کردهمی
کنندگانی هستند که برخی از آنها حتی سیگار کنند از جمله نومصرف

وقتی میزان مصرف تریاك (این بدان معناست که . اندکشیدههم نمی
در کشور کاهش نیافته است و حجم کشفیات مواد خشخاشی در 

کنندگان موادمخدر و مواد روانتعداد مصرف) حال افزایش است
هایی است که مطرح میگردان بطور غیر قابل باوري بیشتر از تخمین

چندي بعد، این ادعا را سونامیِ پیامدهاي مصرف مواد جدید . شود
هاي این سونامی به خانواده براي جستجوي نشانه. تایید خواهد کرد
کنندگان شیشه اکنون مرد و زن در ردیف مصرف. ایرانی نگاه کنید
مواد  "مصرف همسرانه"ري نخواهد پایید که پدیده قرار دارند و دی

  . گردان به عنوان معضل جدید مطرح شودروان
؟ وقتی صحبت از »کنندچرا مردم موادمخدر مصرف می«اما 

تواند متعدد و ها و دالیل مصرف البته میشود، علتمی» مردم«
اگر بخش کوچکی از جامعه درگیر چنین معضلی بود . متنوع باشد

شناسانه به شناسانه یا روانبا مطالعه دقیق آنها به شیوه قوم شدمی
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تحلیل این پدیده پرداخت و تبیین مشخصی ارائه کرد، اما وقتی 
توان به تحلیل نهایی، شناختی یافت دیگر نمیاي خصلت جامعهپدیده
باید توجه . شناختی مراجعه کردپذیر و بطور طنزآمیز روانتعمیم

یعنی مانند بیماري . مخدر پدیده ذاتی نیستداشت که مصرف مواد
دیابت نیست که فقدان عنصري در بدن موجب بوجود آمدن  مانند

در «اي است که مصرف موادمخدر پدیده. نیاز به مصرف آن شود
و به همین دلیل براي مواجهه با آن باید به » گیردجامعه شکل می

نواده نقش بسیار رو خااز این. موازات فرد به جامعه هم توجه کنیم
کننده اگر در خانواده شما مصرف. مهمی در مصرف فرد دارد

موادمخدر وجود دارد فضاي خانه، روابط درونی، و الگوهاي تربیتی 
تان را دور و بر خود نگاه کنید؛ محله يخود را مطالعه کنید؛ به جامعه

ببینید؛ آیا در میان مردمان محله شما مصرف موادمخدر حساسیت 
نگیز نیست؟ به جامعه کالن خود نگاه کنید؛ آیا در جامعه شما برا

الگوهاي فراغتی مناسب وجود دارد؟ آیا روابط عام جامعه شما در 
تواند هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی میتمام حوزه

کننده ارائه دهد؟ بجاي شعف حاصل از جایگزین مناسبی براي مصرف
ی سراغ دارید؟ حال که او مصرف کرده مصرف موادمخدر آیا جایگزین

پذیرید و او را همان گذارد او را میاست آیا وقتی مواد را کنار می
گیرید؟ اگر چنین نکنید شک نداشته باشید قبلی در نظر می» اوي«

  .ایدبار شما هم او را به سراغ مصرف موادمخدر سوق دادهکه این
    

   موادمخدر با مبارزه رویکردهاي
هاي پس از انقالب و نیز در دورهموادمخدر در همه سالموضوع 

از حدود یکصد . هایی در پیش از وقوع انقالب مورد توجه بوده است
که قانون تحدید تریاك تصویب شد  1289سال یعنی  ،سال پیش

نگاهی . هاي مختلفی داشته استدولت ایران براي این موضوع برنامه
ادمخدر حاکی از آن است که هر به رویکردهاي مختلف مبارزه با مو

شویم روند توجه به مصرف چه از دور دست به زمان فعلی نزدیک می
رویکردها و . یابدموادمخدر بجاي خود موادمخدر شدت بیشتري می
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قوانین پیش از انقالب البته عمدتاً معطوف به موادمخدر بود و کمتر 
اي تغییر ر دورهالبته این نگاه د. شدکننده توجه میبه موضوع مصرف

اما آنچه که . کننده نیز وارد توجه رژیم شاه شدکرد و موضوع مصرف
توان گفت آن است که نگاه برخی درباره رویکردهاي رژیم پهلوي می

هاي اصلی رژیم به موادمخدر یک نگاه تجاري بود و به همین از مهره
ننده کخاطر باندهاي بزرگ ترانزیت موادمخدر و نیز باندهاي توزیع

داخلی عمدتاً با وابستگان خاندان پهلوي زلفی گره زده بودند و آنها 
در رژیم سابق مطابق معاهدات . دستی در این بازار پر سود داشتند

در سال . المللی، ایران خود یکی از تولیدکنندگان موادمخدر بودبین
قانون انحصار دولتی کشت تریاك به تصویب مجلس شوراي  1307

دولت مکلف شد سطح زیر کشت خشخاش را به تدریج  ملی رسید و
قانون، کلیه معامالت و نگهداري تریاك را در انحصار  این. کاهش دهد

ایران به کنوانسیون ژنو که دربارة  1310در سال  .دولت درآورد
در سال  تحدید ساخت و تنظیم و توزیع ادویه مخدره بود پیوست و

اك جهان را به ایران درصد تری 25سازمان ملل تولید  1328
از نظر موقعیت جفرافیایی، ایران در هالل طالیی موادمخدر . واگذاشت

 1953قرار دارد و یکی از هفت کشوري است که طبق کنوانسیون 
همه . کردمجوز کشت تریاك را دارد و قبالً هم تریاکش را صادر می

یار این استنادات قانونی مجوزي بود تا تجارت تریاك بخشاً در اخت
  .ایران و البته برخی مقامات قرار داشته باشد

اما اکنون در دهه چهارم انقالب اسالمی نیازي به تاریخ دور دست
به همین دلیل نگاهی به رویکردهاي مقابله با موادمخدر . ها نیست

اي داشته و راه آتی هاي جالب توجهتواند آموزهپس از انقالب خود می
  .را براي ما روشن نماید

توان رویکردهاي پس از انقالب را در چهار دوره طور کلی میب
هاي پس از انقالب تا دوره دوره اول شامل سال. بندي نموددسته

دوره سوم دوره . دوره دوم دوره سازندگی است. شودسازندگی می
الزم است  براي مقدمه. اصالحات و دوره چهارم زمانه کنونی است
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مخدر در ایران پس از انقالب را مرور گیري مساله موادچگونگی شکل
  .کنیم

الیحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم  1359در سال 
موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی براي مداوا و اشتغال به کار 
معتادین تصویب شد و بدین ترتیب کلیه قوانین مربوط به موادمخدر 

گیري یان و سختتشدید مجازات قاچاقچ( 1348به استثناي مصوبۀ 
هاي شدیدتري قوانین جدید، مجازات. فسخ شدند) نسبت به معتادان

گرفتند و رسیدگی به این جرایم براي مجرمین موادمخدر در نظر می
قانون به  ایندر . هاي انقالب و دادگستري محول شدبه دادگاه
ماه مهلت داده شد تا اعتیاد خود را ترك کنند و مجازات 6معتادین 

، قانون 1367در سال . ی نیز براي قاچاقچیان در نظر گرفته شدهای
 در این قانون. گردید 1359مبارزه با موادمخدر جایگزین مصوبه سال 

تري براي مقابله با مواد مخدر بر قوانین هاي سختگیرانهمجدداً دیدگاه
. قانون اصالحی به مرحله اجرا گذاشته شد 1377در سال . حاکم شد

. شدنقش و جایگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر توجه  بهن در این قانو
ترین آنها قانون پس از آن نیز قوانین دیگري تدوین شد که شاید مهم

 1384در حوزه موادمخدر بود که در سال » هاي کلی نظامسیاست«
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوي رهبر 

  .ابالغ شددر یازده محور  1385در سال جمهوري اسالمی ایران 
شود پس از پایان جنگ رهبر فقید انقالب با اشاره به گفته می

ویرانگري معضل اعتیاد تاکید کرده بودند که پس از ختم جنگ 
در واقع به همین . مساله اول کشور عبارت از مبارزه با موادمخدر است

در مجمع تشخیص مصلحت  1367دلیل بود که این موضوع در سال 
را مجمع تدوین و تصویب » معضل«ظام بررسی شد و قانون این ن

پس از آن بود که ستاد مبارزه با موادمخدر متشکل از چندین . نمود
وزارتخانه و سازمان دولتی شکل گرفت و ماموریت یافت معضل 

  . سال حل نماید 3تا  2موادمخدر را طی 
نابود ایران پس از انقالب اسالمی تمام مزارع کشت خشخاش را 

بدین ترتیب . کرد و با کاشت پراکنده آن نیز برخورد جدي نمود
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اي از موادمخدر کشور از طریق مرزهاي شرقی کشور و از بخش عمده
اگر به تولید موادمخدر . شودافغانستان و پاکستان وارد کشور می

اما  ،تن بوده 270تولید افغانستان حدود  1359توجه کنیم، در سال 
 31، یعنی بیش از هتن رسید 8500تاد این رقم به در نیمه ده هش

تاکنون افغانستان بیش از  1986بنابر آمارهاي رسمی از سال . برابر
  .تن تریاك تولید کرده است 62500

تن  3589تاکنون  1358مطابق آمارهاي رسمی از سال 
باند موادمخدر متالشی شده، 19739موادمخدر کشف شده است، 

نه علیه تجارت موادمخدر صورت گرفته، عملیات مسلحا 16967
خودرو و  54166قبضه سالح از قاچاقچیان ظبط شده،  21698
نفر از اشرار کشته  5770دستگاه موتور سیکلت توقیف شده،  19495

اند، و حدود نفر از نیروهاي امنیتی به شهادت رسیده 3557شده، 
توزیع و اچاق، میلیون نفر در ارتباط با جرایم مرتبط با تولید، ق 5/4

  .اندمصرف موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده
دهد که نشان می 1385مطالعه یک نمونه از آمارهاي سال 

کل تولید هروئین . موضوع در حوزه موادمخدر چقدر پیچیده است
تن بوده است که در سال  400حدود  1385افغانستان در سال 

مجموع  1386ول سال در ده ماه ا. تن رسیده است 660به  1386
تن بوده است که  13کشفیات هروئین توسط نیروي انتظامی بیش از 

اما نکته جالب . درصد افزایش داشته است 49نسبت به سال قبل آن 
در . توجه در نوع هروئین کشف شده نسبت به سال گذشته است

از نوع  1385درصد از هروئین کشف شده سال  60که  حالی
درصد از نوع هروئین خاکستري  40و ) ترسبکیعنی نوع (خاکستري 

 1386بوده است این نسبت در سال ) تریعنی نوع سنگین(و کراك 
 1.تغییر کرده است 69به  31بطور چشمگیري تغییر کرده و به نسبت 

تر بطور چشمگیري افزایش پیدا تر و مخربیعنی هروئین سنگین
مواد شیمیایی  کیلو 34همچنین در همین مدت بیش از . کرده است

درصد  90از نوع شیشه کشف شده است که نسبت به سال قبل آن 
                                                        

 9/11/86سایت خبري ناجا،  -1
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دهد که این دو آمار جزیی به خوبی نشان می. افزایش داشته است
کننده موادمخدر در حال تغییر الگوي مصرف در میان افراد مصرف

گیري است که بطور نه تدریجی بلکه سریعی مصرف موادمخدر شکل
ایی در حال جایگزین شدن موادمخدر سنتی و جدید و اغلب شیمی

این زنگ خطري جدي براي جامعه ایران به شمار . گیاهی است
هاي سنی جوان اي از جمعیت آن را گروهرود که بخش عمده می

انگیزي و هراسی که مرور آمارهاي علیرغم خوف. دهندتشکیل می
قابل  آورد نباید تصور نمود که موضوع موادمخدررسمی بوجود می

گذاري در  شواهد موجود از سیاست. مهار و کاهش آسیب نیست
توان طی یک دهد که میکشورهاي مختلف و نتایج حاصله نشان می

برنامه اصولی و البته میان مدت و بلند مدت از بزرگی مساله کاست و 
  . رو به سوي جامعه عاري از معضالت موادمخدر حرکت نمود

ز آن تاریخ همچنان شاهدیم که این ها ااکنون پس از گذشت سال
. بلکه ابعاد جدیدي نیز یافته است ،معضل نه تنها حل نشده است

نتیجه طبیعی این روند آن است که از خود بپرسیم علیرغم همه 
اقداماتی که انجام شده است چرا دستاوردهاي مهمی در عرصه مبارزه 

ین سوال به نوعی با موادمخدر و مقابله با اعتیاد بدست نیامده است؟ ا
سوال اغلب کسانی است که در حوزه موادمخدر فعالیت کرده و هر 

اند به سهم خود نقشی در این جهاد بزرگ کدام تالش داشته
اکنون اگر بطور مطلق نگاه کنیم البته نمی. اجتماعی داشته باشند

هاي مبارزه با موادمخدر توان به هیچ دستاورد مثبتی براي این سال
گرایانه به موضوع نگاه اما اگر بطور نسبی و با رویکرد واقع. رداشاره ک

بطور . هایی از احتمال موفقیت را مشاهده کنیمتوانیم نشانهکنیم می
گرایی، برخوردهاي سخت افزاري و خالصه هر چه نگاه ما از مطلق

ه کاهش ب(تر مواد محوري فاصله گرفته است و رویکردهاي نسبی
کننده جایگزین آن شده عطوف به فرد مصرفو م) کنیجاي ریشه

است نرخ رشد دستاوردها نیز باال رفته و احتمال موفقیت را افزایش 
هاي جمهوري براي اثبات این ادعا نگاهی به استراتژي. داده است

  . اسالمی در مبارزه با موادمخدر خواهیم انداخت
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عد از هاي مبارزه با موادمخدر و اعتیاد ببطور کلی استراتژي 
) 2(مقابله با موادمخدر و ) 1(انقالب دو مولفه اصلی داشته است؛ 

ها وجود ها این مولفهگرچه در همه دوره. کاهش آسیب و پیشگیري
اي بیشتر مورد توجه بوده و ها در دورهاند ولی یکی از مولفهداشته
  . نموده استهاي کلی را تعیین میگیريجهت

بیشتر بر ابعاد سخت) دوره اول(قالب هاي اولیه اناستراتژي سال
متصدیان امر . افزاري و مقابله با ورود و قاچاق موادمخدر معطوف بود

عمدتاً درصدد آن بودند تا از ورود موادمخدر جلوگیري کنند و رابطه 
موضوع درمان معتادان و . کننده و فروشنده را قطع نمایندمصرف

شاید . شدرفته نمیبحث کاهش آسیب و پیشگیري چندان جدي گ
الزم باشد فضاي انقالبی آن روزها را در نظر داشته باشیم و به همین 

هاي دیگر، را امري گرایی در این حوزه، مانند همه حوزهدلیل مطلق
ها و مراکز درمانی مرتبط در این دوره تمام درمانگاه. قابل فهم بدانیم

. کردندرك میمعتادان باید در اسرع وقت ت. با موضوع تعطیل شد
البته شرایط . توانست منتظر ترك تدریجی آنها باشدجامعه نمی

اي جامعه بویژه الزامات دوره جنگ مانع از آن بود که زمان و بودجه
موضوع پیشگیري نیز در شرایطی که . صرف این گروه از جامعه شود

متاسفانه . جامعه درگیر مسایل حماسی جنگ بود موضوعیت نداشت
هاي کشور مرکزي براي نگهداري معتادان ایط بود که زنداندر این شر
هاي بسیاري براي خالصی از خانواده. پا شده بودهاي خردهو فروشنده

فرد معتاد عضو خانواده خود به مراکز انتظامی و قضایی مراجعه می
شدن آنها حتماً اعتیادشان نمودند با زندانیکردند و چنین گمان می

آنها البته راه دیگري . د رفت و مساله حل خواهد شدنیز به ترك خواه
اما پیامدها چندان بی نتیجه و دردناك . دیدنددر پیش پاي خود نمی

افزون بر آن نه سازمان غیر . افزودبود که جز بر ابعاد این معضل نمی
همه . گرفتدولتی شکل گرفته بود و نه کار علمی چندانی صورت می

  .ه انتظامی بودمساله عبارت از یک مسال
بطور مشخص (هاي ابتدایی دهه هفتاد با پایان جنگ و در سال

اندك اندك نسیم تغییر در این حوزه نیز وزیدن ) 76تا  68دوره 
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ولی نگاه متصلب  ،گرچه استراتژي جدیدي بوجود نیامد. گرفت
معتاد . پیشین تا حدودي تعدیل شد و تغییرات مثبتی بوجود آمد

ما موضوع درمان معتادان مطرح گشت و سرمایههمچنان مجرم بود ا
در این دوره که قانون . گذاري اولیه براي این امر صورت گرفت

جدیدي براي مبارزه با موادمخدر تصویب شد و ساختار سازمانی چند 
شدند اما پاره جدیدي بوجود آمد، معتادان همچنان دستگیر می

همچنان ادامه یافت و  بلکه ،نشد» کنریشه«قاچاق موادمخدر نه تنها 
در عین حال تالش جدیدي نیز صورت . البته امروز هم ادامه دارد

در . المللی نیز مطرح شودگرفت تا معضل موادمخدر در تعامل بین
هاي علمی براي تحلیل موضوع بطور آهسته و داخل کشور هم تالش

  . افتاد را اي بهالبته حاشیه
قبال موادمخدر و مصرف آن  ترین تغییر در رویکرد دولت درمهم

در این دوره . در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد رخ داد
استراتژي جدیدي شکل گرفت که طی آن به پیشگیري، درمان 
معتادان، کاهش آسیب حاصل از اعتیاد و رویکرد چند جانبه نسبت 

شدند و دعوا بر سر معتادان البته بازهم دستگیر می. موضوع توجه شد
شدن اما فعال. »اردوگاه«بود که جاي معتاد در زندان است یا  آن

 -هاي مردمی، نهادهاي درمانی جدید و نگاه فرهنگیشبکه سازمان
شناختی موجب شد مباحث جدیدي مطرح شود که تجربه جامعه

المللی بشدت افزایش تعامالت بین. جهانی نیز موید کارایی آن بود
اي در تولید ادبیات علمی صورت پیدا کرد و اقدامات جالب توجه

 گانهولی بطور دو ،گرچه همچنان طبق قوانین معتاد مجرم بود. گرفت
. کننده موادمخدر داشتپذیرفته شد که باید نگاه بیمارانه به مصرف

براي مثال در حوزه . رویکردهاي قوه قضاییه البته بسیار مفید بود
ز در میان معتادانی کاهش آسیب و براي جلوگیري از شیوع بیشتر اید

کردند، رسماً موافقت شد که سرنگ که مواد سنگین مصرف می
دانیم که یکی از همه می. رایگان در اختیار معتادان تزریقی قرار گیرد

از فردي به فرد دیگر عمدتاً از راه تماس  HIVهاي انتقال ویروس راه
 خونی است که سرنگ آلوده یکی از ناقلین اصلی این ویروس در
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ترك اعتیاد که » هايپاتوق«همچنین ایجاد . کشور ما بوده است
اي کرد تا شوند کمک قابل توجهاغلب بطور غیر دولتی اداره می

جاي تماس با پلیس و معرفی اعضاي معتادشان به این ه ها بخانواده
. مراکز مراجعه کنند و البته پیامدهاي مثبتی را هم به انتظار بنشینند

ان مثبت بود که با تغییر دولت نیز این رویکرد، با نتایج امر چند
در دوره جدید رویکرد حائز . اندکی تفاوت، همچنان ادامه یافت

کننده و اهمیتی وجود دارد که معتقد به قطع ارتباط میان مصرف
گرچه اکنون این رویکرد در حالت جنینی خود . باندهاي مافیایی است

یی موادمخدر براي ترك اعتیاد قرار و صرفاً در حوزه تولید اشکال دارو
ولی چنانچه این اقدام شجاعانه بطور کامل پیگیري شود می ،دارد

حذف قاچاقچی از دایره . توان انتظار دستاوردهاي بیشتري داشت
هاي فراوانی در سازيتواند به سالمبسته مصرف موادمخدر حداقل می

 .ها بیانجامدتمام حوزه
  

  موادمخدر؟ مصرف چرا
چرا مردم «نون الزم است یک بار دیگر به این سوال که اک

رسد پاسخ درست به نظر می. بازگردیم» کنند؟موادمخدر مصرف می
هاي موثري براي کاهش مقوله اعتیاد و حلتواند راهبه این سوال می

این سوال گرچه به موادمخدر . هاي حاصله از آن بدست دهدآسیب
. شوداز موادمخدر حاصل نمی ولی پاسخ آن لزوماً ،مربوط است

سر خوشی و : کننده ارمغانی داردمصرف موادمخدر براي مصرف
پردازند در نهایت کسانی که به مصرف موادمخدر می. کاهش آالم

بدنبال ایجاد شرایط درونی خاصی هستند تا آنها را از وضعیت واقعی 
. مایدبهتري ایجاد ن» لحظات«سازد و یا براي آنها » رها«نامناسب 

. آنها دانسته یا ندانسته در حال فرار از وضع موجود خود هستند
ممکن است وضع موجودي که آنها گرفتار آن هستند داراي ویژگی 

، آنچه )مثالً وضع موجود عادالنه باشد یا نباشد(خاصی باشد یا نباشد 
وسوسه دوستان، بی . مهم است حس رهایی از وضع موجود است
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دي، ناتوانی در کنترل جریان احواالت شخصی و اطالعی از عواقب بع
  . هر مقوله دیگري چندان در مصرف او مهم نیست

بدین ترتیب مصرف موادمخدر امري اجتماعی است و در اجتماع 
هاي اجتماعی زندگی در اجتماع یا فرد فاقد مهارت. شودساخته می

حتی اگر . کننده موادمخدر استاست و یا اجتماع ما مولد مصرف
آمارهاي منتشره موجود را به عنوان مبناي بحث قرار دهیم و بپذیریم 

کننده دائمی موادمخدر در که در حال حاضر دو میلیون نفر مصرف
توان این تعداد دهد که نمیکشور وجود دارد، این آمار نشان می

. روي ذاتی بدانیمکننده را افراد داراي مشکالت درونی و یا کجمصرف
در جامعه ما شرایطی وجود ) 1(حاکی از آن است که  این نرخ مصرف

دارد که تعداد بزرگی از افراد جامعه براي فرار از آن وضعیت ناگزیرند 
هاي جایگزین کمی انتخاب) 2(رو به مصرف موادمخدر بیاورند، و 

براي افراد وجود دارد تا براي رهایی از فشارهاي شرایط اجتماعی 
احساس بی قیدي زود گذر حاصل از مصرف در واقع . بدان پناه ببرند

البته کسان . موادمخدر نوعی درمان براي زندگی پر قید امروز است
توان یافت که در این مواقع بجاي مصرف موادمخدر رو زیادي را می

آورند، گروهی ممکن است دست به توسل زده یا دعا به موسیقی می
اما رقم دو . الی آخرگزینند و روي را بر میبخوانند، گروهی پیاده

میلیون نفري حاکی از آن است که در نهایت براي بخش بزرگی از 
حل مناسبی وجود ندارد و بدین ترتیب مصرف موادمخدر جامعه راه

  . شودیک رفتار اجتماعی مثبت می» جایگزین«
شاید بکار بردن این مثال براي رفتار انسانی چندان مناسب نباشد 

ه باشیم، مصرف موادمخدر مانند فاضالب خانهولی نباید تعارف داشت
شوند از خود فاضالب همه موادي که سر ریز فاضالب می. ها است
بنابراین براي آنکه . آنها محصول همه جامعه هستند. اندبرنیامده

تولیدکنندگان مواد فاضالب را بشناسیم باید به همه جامعه نگاه 
تماعی نامناسب در خیابان، فضاي اج برخورد نامناسب خانواده،. کنیم

هاي هاي شدید زندگی مدرن، فقدان انتخاباستانداردها و فضلیت
جایگزین بویژه در حوزه اوقات فراغت و مخصوصاً براي جوانان، و 
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سلسله وسیعی از عوامل سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی دیگر 
  . همگی در مصرف موادمخدر تاثیرگذار هستند

اي غلطی که همچنان هم حاکم است مصرف همتاسفانه نگرش
) انگارانه به عنوان امري روانشناختیو ساده(موادمخدر را امري فردي 

دانند که چنین پیامدي داشته تر از آنی میدانند و جامعه را پاكمی
اي با حداقل دو جامعه. اما این تصویر واقعی جامعه ماست. باشد

اي که وقتی از خود سخن میکننده موادمخدر، جامعهمیلیون مصرف
گوید گویی برترین نژاد تاریخ است، همه هنرمند و شاعر، همه با 
فضیلت و پاکدامن، همه برخوردار از ادب و نزاکت و روابط اجتماعی 

ها را باال بزنیم میاما وقتی اندکی پرده. عالی و همه موجودي شریف
این همه . م دارندبینم این همه خوبان البته اندکی نیز شیله پیله ه

خوبان نگران فرزندانشان هستند که مبادا موادمخدر مصرف کنند، از 
  ...خانه فرار کنند و 

جامعه ما داراي روابط درونی احتماالً . باید به جامعه بازگردیم
کننده موادمخدر، دختر فراري، اي است که بی مهابا مصرفناشناخته

فاقد وجدان کار، انسان بی  فرد پرخاشگر، راننده بی مباالت، انسان
تا آن روابط درونی را نشناسیم خیلی از . کندتولید می... انضباط و 

ممکن است قادر باشیم همه . مشکالتمان همچنان باقی خواهد ماند
کنند را دو میلیون نفري که در حال حاضر موادمخدر مصرف می
ر بعدي درمان کنیم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دو میلیون نف

ممکن است تریاك و هروئین را از مصرف حذف . فردا سر برنیاورند
اي نکته. کنیم، اما مواد جدید به سرعت جاي آنها خواهند نشست

کن کنیم ولی تا باالتر، ممکن است مصرف انواع موادمخدر را ریشه
زمانی که آن روابط درونی را درمان نکنیم، یک آسیب دیگر بر جاي 

آلود را بشناسیم باید منشاء آب گل. خواهد نشست مصرف موادمخدر
  .»آب را گل نکنیم«و مراقب باشیم از آنجا 

حال . اما این راهی بعید و طوالنی است و نتایج آن البته دیر زمان
نگران چگونه باید مراقب فرزند و یا دیگر عضو  يتا آن زمان خانواده

پیمایش ملی نگرش خانواده خود باشد؟ براي پاسخ به این سوال به 
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در این پیمایش . میکنایرانیان نسبت به مصرف موادمخدر رجوع می
انجام شده است  1384تا  1382هاي  که در سطح کشور و طی سال

براي مثال مشخص . اي داشته استهاي مردم نکات جالب توجهپاسخ
نگرش به  ،شده است هر چه انسجام درون خانواده بیشتر بوده است

. تر بوده و آمادگی مصرف مواد کاهش یافته استنفیموادمخدر م
انسجام خانوادگی با چند مقوله مشخص سنجیده شده است؛ مقوالتی 
از قبیل وجود دعوا و نزاع در خانواده، وجود تک رایی یا مداخله نسبی 

هاي خانوادگی، گفتگوي درون خانواده، اعضاي خانواده در تصمیم
دیگر جان کالم آن است که اگر نگران  به عبارت... تنبیه فرزندان و 

خواهید سیماي فرد معتاد را در آنها فرزندان خود هستید و نمی
» گفتگو«با فرزندانمان باید . ببینید درمان آن در پیشگیري است

تواند کمک قابل گفتگو درباره هر چیزي و با هر نظري می. کنیم
البته گفتگو . داي در احساس تعلق فرد به جمع خانوادگی نمایتوجه

گفتگو یعنی وجود . کردن و هشدار دادن نیستبه معناي نصیحت
گرچه کوچکتر است و کم (طرف مقابل خود را به رسیمت بشناسی 

  . و استدالل کنی و استدالل طرف مقابل را بشنوي) ترتجربه
درصد از مردم معتقدند که  83جالب است بدانیم که بیش از 

اغلب مردم از مصرف . د درمان شوداست و بای» بیمار«معتاد 
اند و این نگرانی البته عمدتاً مربوط به موادمخدر در جامعه نگران

زنان معموالً بیش . نگرانی از مصرف موادمخدر در میان جوانان است
کرده و نیز جوانان بیشتر به مواد افراد تحصیل. انداز مردان نگران

بدنبال آن هستید که بدانید بنابراین اگر . شیمیایی جدید میل دارند
کند یا نه فقط به قیافه فرزند دانشجوي شما موادمخدر مصرف می

این نوع مواد معموالً در ابتدا هیچ عالمت . ظاهري او نگاه نکنید
معتقدند که میزان مصرف موادمخدر در کشور مردم . ظاهري ندارند

  .بیش از جهان است
 مصرف در زیادي اثیرت داراي مردم نظر از که علتی ترین مهم

 خانواده وجود به مردم آن از پس. است ناباب دوستان است موادمخدر
 عین در. اند کرده اشاره طالق و بیکاري، آلوده، زندگی محل معتاد،
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 افزایش موادمخدر مصرف آینده دهسال طی معتقدند مردم حال
 معتقدند مردم .دارد وجود ها نگرانی این که حالی در. یافت خواهد

 که باشد آن مراقب که است خانواده وظیفه این او از پس و فرد خود
 جامعه که است خوبی نوید نگرش این. نشود موادمخدر مصرف آلوده

 مانع مدرسه یا پلیس دولت، قبیل از دیگرانی که نیست آن انتظار در
 ولیتومس احساس باره این در خود افراد و شود موادمخدر مصرف از

  .زند رقم را خوبی آینده تواند می مسولیت اساحس این. کنند می
اما اگر مطلع شویم که یکی از اعضاي خانواده ما موادمخدر 

م و تصور یکند یا معتاد است آیا باید زانوي غم بغل بگیرمصرف می
کننده و کنیم فاجعه رخ داده است؟ این وضعیت البته بسیار نگران

د داد که نخواهیم این اما فاجعه زمانی رخ خواه ،ساز استپریشان
. کننده بپردازیموضعیت را بپذیریم و یا با انکار آن به انکار فرد مصرف

مراکز . حال که چنین اتفاقی رخ داده باید به فکر چاره باشیم
کنند تا طی کننده کمک میمتعددي وجود دارند که به افراد مصرف

ترك یک پروسه چند ماهه مصرف خود را کاهش داده و در نهایت 
پذیرند و این مراکز که اغلب غیر دولتی هستند این افراد را می. کنند

مصرف موادمخدر . اندالبته تاکنون بطور نسبی نتایج خوبی هم داشته
اقدامات . امري اجتماعی است که باید بطور اجتماعی درمان شود

توانند بخشی از مساله را درمانی تنها میروه پزشکی، روانپزشکی و گ
گیریم، نکته مهم آن است صرف نظر از روشی که بکار می. کنندرفع 

زدن زنی و برچسبکه فرد را بپذیریم، احترام او را حفظ کنیم، از انگ
. به او خودداري کنیم و کمک کنیم تا او از این معضل رهایی یابد

  . بري وجود نداردهیچ راه میان
  
  روپیش اندازچشم

 هاي بر خالف آمارها و گزارشمعضل مصرف موادمخدر در کشور 
کنندگان بسیار بیشتر تعداد مصرف. تر استتر و پیچیدهرسمی عمیق

هاي آن نیز چندان گسترده و از برآوردهاي رسمی است و آسیب
بندي کلی سادگی آنها را در یک دستهه ب ،توانفراوان است که نمی
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. توجه کرددر کنار همه اینها باید به یک نکته مهم نیز . قرار داد
اي است که بخش اعظم جمعیت ترکیب جمعیتی کشور به گونه

این نیز خود به . دهندهاي سنی جوان تشکیل میکشور را گروه
جمعیت جوان کشور که همچون بهمنی . افزایدپیچیدگی موضوع می
با . رسد با خود مشکالتی به همراه دارداي که میاست که به هر نقطه
هاي دهه پنجاه، شصت و اوایل دهه د طی سالافزایش نرخ زاد و ول

هفتاد و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان ابتدا فشار به نهاد آموزش و 
آموزان موجب شد کیفیت آموزش پرورش وارد شد و حجم انبوه دانش
این فشار به همه ما نشان داد که . و پرورش کشور بشدت کاهش یابد

بیاد داریم که تا . دچه کمبودهاي جدي در سطح آموزش وجود دار
همین چند سال پیش مدارس برخی نقاط کشور در سه شیفت کار 

خوشبختانه این فشار از سطوح ابتدایی آموزش و پرورش . کردندمی
موزان جدید آغاز ٱعبور کرده و اکنون روند نزولی در ثبت نام دانش

اما این جمعیت انبوه اکنون در حال ورود به مرحله . شده است
از جمله دغدغه... اشتغال، دانشگاه، ازدواج، مسکن و . لی استبزرگسا

حجم انبوه نیروهاي جدید با توجه . ِرو استهاي پیشهاي جدي سال
به وضعیت اقتصادي کشور البته به میزان زیادي قادر به جذب در 

ترین بنابراین بیکاري به عنوان مهم. روندهاي اجتماعی نخواهد شد
توان ادعا با توجه به تجارب اخیر می. هد بودچالش دو دهه آتی خوا

. افراد کاندیداي مصرف موادمخدر خواهند بوداین کرد بسیاري از 
تر و هاي فرهنگی این نسل جدید با نسل سالخوردههمچنین تعارض

تر نیز خواهد شد شرایط شکاف نسلی وسیعی که هر روز وسیع
. ا بوجود خواهد آوردهاي جامعه ربحرانی در انقطاع کالمی میان نسل

شدن باعث شده است الگوهاي فرهنگی و از یک سو فرایند جهانی
از سوي دیگر  .اندیشگی همه جهان در اختیار جوانان قرار گیرد

ناتوانی گفتگوي نسلی به دلیل سالخوردگی بیشتر نسل پدران امروز 
روندهاي اجتماعی نیز گویی قرار . باعث تعمیق این شکاف خواهد شد

چکمه و لباس جوانان همچنان براي برخی دغدغه. ت تغییر کنندنیس
به . داریمتري را از نظر دور میحال آنکه معضالت جدي ،آفرین است
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باید به ساختار اوقات فراغت . رسد این روند باید تغییر کندنظر می
باید نرخ رشد جامعه را با نرخ رشد . جامعه نگاه جدي بیندازیم

هر گونه عدم تعادل در این . معه مقایسه کنیمامکانات فراغتی جا
همچنین . حوزه بی شک به نفع مصرف موادمخدر تمام خواهد شد

هاي هاي فردي در گذراندن اوقات فراغت، در روشباید تنوع انتخاب
سیاسی، در الگوهاي  -ابراز خود، در فضاهاي مشارکت اجتماعی

  . را در نظر داشت... شهروندي و 
. عیت بالقوه در معرض خطر در حال افزایش استبدین ترتیب جم

اما آنچه که این جمعیت در معرض خطر را بیشتر در معرض خطر 
سیل خروشان . دهد الگوهاي جدید مصرف موادمخدر استقرار می

گردان جدید که اغلب نیز شیمیایی بوده و تاثیرات موادمخدر یا روان
ِرو انداز پیشاز چشمها مخرب بیشتري دارند موجب شده است نگرانی

تنوع این نوع مواد آنقدر وسیع است که آموزش ماموران . افزایش یابد
گروه. براي شناسایی آنها خود به تنهایی امري پیچیده و مشکل است

از نهادهاي رسمی کنترل اجتماعی جلوتر  کار مافیایی هموارههاي تبه
ن آنکه آنها بدنبال منافع خود بوده و به سادگی بدو. هستند

آنها از همه . شوندفرایندهاي بوروکراتیک را طی کنند وارد عمل می
هاي علمی امکانات موجود مانند اینترنت و ماهواره تا آخرین یافته

گیرند تا بازار بیشتري براي خود مهیا کنند و تنوع بیشتري بهره می
ر از این رو مبارزه تام با آنها همواره دشوا. به تولیدات خود بدهند

  . است
چنانچه . مواد جدید با تاسف فراوان در حال تغییر ماهیت هستند

به جامعه نگاه کنیم خواهیم دید که این نوع مواد غالباً و بویژه در 
شوند که ماهیتی فراغتی هایی مصرف میابتداي مصرف در مکان

این وضعیت بدان معناست که مصرف موادمخدر نه تنها به . دارند
هایی همبلکه با فعالیت ،ت فراغتی تبدیل شده استعنوان یک فعالی

تواند ورود به دیگري را نیز نشین شده که ورود به یکی در ادامه می
به عبارت دیگر یک رابطه تالزمی میان مصرف . بدنبال داشته باشد
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هایی فراغتی بوجود آمده است که البته میموادمخدر و برخی فعالیت
 . تواند تشدید هم شود

پیوند با مصرف توان به معضالت جدید هموي دیگر میدر س
هاي هاي خطرناك و کشنده سالیکی از ویروس. موادمخدر اشاره کرد

بوده است که متاسفانه در میان معتادان پر  HIVاخیر ویروس 
در حالیکه جامعه ایرانی شناخت . مصرف در حال گسترش است

ندارد و نیز حیاي  چندانی از این ویروس و بیماري حاصله از آن
چنانچه اقدامات  ،شودشرقی مانع از سخن گفتن از بیماري ایدز می

وسیع براي شناسایی و کنترل رفتاري ناقلین معتاد و اغلب تزریقی 
توانند در خفا و دور از چشمان همه به سرعت این این ویروس می

ه گناه و معصومی را بویروس را در کشور شایع کنند و یا کودکان بی
دنیا آورند که تا پایان عمر شرمنده و دردمند وضعیتی باشند که خود 

  . هیچ تقصیري در بوجود آمدن آن ندارند
رویکردها و اقدامات جامعه در مقابله با این معضل از جمله دغدغه

جامعه ایرانی، هم نهادهاي رسمی و هم کنشگران و . هاي اصلی است
اما  ،وخامت اوضاع پی برده استافراد این جامعه، اکنون به خوبی به 

شود تا درمان مناسبی براي مالحظاتی وجود دارد که مانع از آن می
طلبی جامعه ایرانی تنی و منزهرسد پاكبه نظر می. این معضل بیابد

. مانع از آن است که بپذیریم جامعه ما جامعه گرفتار موادمخدر است
مصرف موادمخدر است در حالیکه بیش از نود درصد از جامعه نگران 

و در حالیکه سالیانه میلیاردها تومان صرف مبارزه با موادمخدر می
ن مبارزه هستند به نظر مییشود و چندین نهاد و سازمان درگیر ا

تعارفات را . رسد هنوز جامعه درك مناسبی از موضوع موادمخدر ندارد
کننده باید کنار گذاشت و روندهایی که منجر به تولید مصرف

شوند را مورد نظر قرار داد و نسبت به اصالح آن اقدام موادمخدر می
تواند در کاهش مصرف بدون شک مقابله با ورود موادمخدر می. نمود

موثر باشد، تردیدي وجود ندارد که بکارگیري علوم پزشکی و روان
کنندگان کمک کند، و قابل باور تواند به درمان مصرفپزشکی می

کنندگان موجب ایی و انتظامی با مصرفاست که برخورد قض



  
 �37  

 

 

شود؛ اما وقتیکه مرزهاي ما به هر جلوگیري از رشد سریع مصرف می
دلیلی قابل کنترل تامه و حتی نسبی نیست، در شرایطی که توانایی

اي که به بیان مقامات ها و امکانات درمانی محدود است، و در زمانه
شود و از ایی تشکیل میعالی قضایی ساالنه هفت میلیون پرونده قض

سوي دیگر نیروي انتظامی عالوه با موادمخدر ناگزیر است تا با جرایم 
» پسا واقعه«هاي دیگري هم مبارزه کند، آیا این همه اقدامات و بزه

  تواند در کنترل مصرف موادمخدر موثر واقع شود؟ می
همه . هاي پس از انقالب در این زمینه گویا استتجربه همه سال

ضعف بینایی ما . ین اقدامات شاید تنها باعث کور رنگی ما شده باشدا
حل، و در برآورد دقیق از آنچه که در شناخت مساله، در شناخت راه

هاي اخیر بر سر یکی از دالیل اصلی مجادالت سال. گذردبر ما می
بدین . کننده موادمخدر در واقع همین کور رنگی استتعداد مصرف

باید طریق دیگري براي ساخت . نو بباید و از نو آدمیترتیب عالمی از 
اي پاك در پیش گرفت و بجاي توجه به وقوع واقعه به جریانجامعه

جریان ترك اعتیاد و کاهش آسیب فقط . هاي ماقبل واقعه نگاه کرد
هاي دهد، تازه این جریان هم با مقاومتبخشی از مساله را پوشش می

مورد احتیاج است ایجاد جریانی است  آنچه بیشتر. چندي روبرو است
هاي فردي خارج کند و که مصرف موادمخدر را از دایره انتخاب

  .هاي دیگري براي او مهیا سازدجایگزین
اي از بودجه مبارزه با موادمخدر صرف هنوز هم بخش عمده

شود و همچنان موضوع اوقات فراغت جامعه افزاري میاقدامات سخت
یرفت که فقدان رفتارهاي جایگزین و محدودیتباید پذ. مغفول است

هاي موجود در حوزه اوقات فراغت یکی از عوامل اصلی گسیل جوانان 
حال اگر گشایش جدي و موثري در . بسوي مصرف موادمخدر است

توان امیدي به گشایشی حوزه اوقات فراغت جوانان بوجود نیاید نمی
  . در کاهش مصرف موادمخدر داشت
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  دپیشنها چند
توان ارائه داد تا مساله موادمخدر را از پیشنهادات چندي می

هاي آن را بسیار کمتر از آنی کرد وضعیت فعلی خارج نمود و آسیب
در درجه اول باید توجه داشت که مصرف . که اکنون وجود دارد

 يبلکه همه. رساندکننده آسیب نمیموادمخدر تنها به فرد مصرف
که او در  یهایخانواده فرد، محل. بینندمی جامعه از این رهگذر آسیب

کند، شهر، جامعه و کشور ما همگی از این معضل متاثر آن زندگی می
بلکه یک  ،بنابراین این معضل را نباید یک معضل فردي. شوندمی

کنندگان معموالً براي مصرف. شمار آوردمعضل جمعی ما ایرانیان به
خود و یا اطرفیانشان خالص  هاي وجدانآنکه خود را از شر سرزنش

کنند که این عمل آنها ضرري براي دیگران کنند چنین توجیه می
باید توجه کرد که . ندارد و آنها خودشان در معرض آسیب قرار دارند

سازي است هاي اصطالحاً خنثیاین قبیل توجیهات یکی از تکنیک
  .برندکار براي توجیه عمل خود بکار میکه افراد بزه

هاي در دست مطالعه قبلی طور که گفته شد یکی از طرحهمان
این طرح البته . کننده از قاچاقچیان بودعبارت از قطع رابطه مصرف

مبارزه با ورود موادمخدر به . نیازمند جسارت و شجاعت بیشتري است
اي پر هزینه بوده هاي پس از انقالب مبارزهکشور در طول همه سال

آن به شهادت رسیدن صدها مامور جان  است که فقط یکی از موارد
بر کفی است که براي نجات جامعه ما از چنگال اعتیاد جان خود را 

شود و فشار هزینه مادي فراوانی که صرف این مبارزه می. اندفدا کرده
گذارد تنها بخشی از این هزینه روانی زیادي که بر جامعه تاثیر می

ها هنوز نتوانسته است شاما همه این مبارزات و تال. کالن است
در سویه مقابل، این وضعیت . احساس امنیت جامعه ما را تولید نماید

کنندگان موادمخدر را به دامان قاچاقچیانی سوق داده همه مصرف
گاهی . کننداست که تنها به منفعت مادي و حداکثر سود فکر می

آنها  هاي ما، بطور آیرونیک و طنزآلود باعث سود بیشتراوقات تالش
را گران » جنسشان«ایم و آنها گیري کردهما سخت. نیز شده است

ایم و هر سال بیش از سال قبل موادمخدر ما مبارزه کرده! اندکرده
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ایم، آنها موادمخدر بیشتري تولید کرده و وارد بازار نمودهکشف کرده
کند حضور تر میدر واقع یکی از عواملی که مساله را بغرنج. اند

ها به دلیل آنکه در کنترل قاچاقچی. چیان در این معادله استقاچاق
کنند نقش بر هم زننده قرار ندارند و بطور غیر شفاف و ناپیدا عمل می

باید بدنبال راهی . کنندریزي و اقدام عملی را ایفا میهر نوع برنامه
گشت که قاچاقچیان را از این معادله حذف کرد و مدیریت مصرف 

در اختیار ) هایی دارویینند تولید موثر جایگزینما(موادمخدر 
هاي کالن و بلند مدت نهادهایی باشد که بتوان از طریق آنها برنامه

  . کاهش آسیب را اجرا نمود
هاي مهم موجود در سازماناستفاده از پتانسیل ،پیشنهاد بعدي

در کشورهاي مختلف دنیا هر روز نقش . هاي غیر دولتی مربوط است
هاي اجتماعی کوچکاداره جامعه مخصوصاً در حوزه آسیب دولت در

ها بجاي آنکه نیروي دولت. شودتر میتر و کالنتر و در عین حال مهم
گر نشسته و با تامین ریز و هدایتاجرایی باشند در جایگاه برنامه

در کشور ما هنوز . کنند نتایج بهتري بگیردنهادهاي دیگر تالش می
نگرانی از کاهش . هاي غیر دولتی وجود نداردزمانتصور مناسبی از سا

حوزه اختیارات و بدنبال آن منافع حاصل از آن و نگرانی از توهمات 
شود که توان بالقوه و وسیع افرادي که پوچ امنیتی مانع از آن می

ها بکار هاي غیر دولتی فعالیت نمایند در این حوزهمایلند در حوزه
ها اي اخیر شاهد رشد این نوع سازمانهگرچه در سال. گرفته شود

ایم ولی همچنان تنگناهایی وجود بویژه در حوزه ترك اعتیاد بوده
دولت باید به نیروهاي اجتماعی اعتماد داشته . دارد که باید رفع شود
  . و از آنها حمایت کند

کننده به شود و افراد مصرفهمه روزه جلسات متعددي برگزار می
ه همسران یا اعضاي خانواده خود در این جلسات تنهایی یا به همرا

. کنند تا طی یک فرایند جمعی از مخمصه اعتیاد رها شوندشرکت می
شود که همه آنها هاي مختلفی برگزار میاین جلسات توسط سازمان

هایی مانند البته در حوزه. هاي مردم نهاد و غیر دولتی هستندسازمان
هاي ید ضمن حفظ حریم سازمانهاي اجتماعی دولت باحوزه آسیب
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غیر دولتی بطور جدي از آنها حمایت کرده و منابع الزم براي 
مانند  یدر این خصوص البته نهادهای. پیشرفت آنها را مهیا نماید

توانند با تسهیالتی که ارائه ها نقش بسیار مهمی دارند و میشهرداري
جتماعی ها و پیامدهاي ادهند موجب رونق این نوع سازمانمی

داشتی به کمکها اغلب چشمالبته این نوع سازمان. مطلوبی باشند
اما با این حال تمهیداتی مانند مکان و ساختمان از  ،هاي دولت ندارند

از . ها بدان نیاز دارندجمله ملزوماتی است که برخی از این سازمان
ها مشکوك یا معضل سوي دیگر تغییر این نگرش که این سازمان

ضد «هاي غیر دولتی باید تاکید کرد سازمان. الزم استهستند 
  ! نیستند» دولتی

این دو پیشنهاد به پس از وقوع مصرف موادمخدر مربوط  البته
آنچه مهم است توجه به فرایندهاي پیشینی است تا جامعه ما . است

بدون شک توصیه به عدم . را از مصرف موادمخدر منصرف نماید
. اي نداردفرد و هر قشري دیگر فایدهمصرف موادمخدر توسط هر 

هاي عقالنی و احساسی بمباران شده و البته جامعه ما با انواع توصیه
از آن سو، انواع و اقسام . هیچ کدام هم سودي نداشته است

برخوردهاي انتظامی و قضایی نیز نشان داده است قادر به مهار این 
صادي مستقیم هم حل اقتاین مساله همچنین راه. معضل نبوده است

مثالً مداخله براي (توان طی یک معادله اقتصادي یعنی نمی. ندارد
بنابراین . به نتایج معقول اقتصادي دست یافت) کردن موادمخدرگران

تجارت و اقتصاد در مصرف موادمخدر همان معناي اقتصاد در سایر 
و اگر کاالهاي مختلف براي آنکه به فروش برسند . ها را نداردحوزه

خریداري داشته باشند نیازمند تبلیغات و تاثیرگذاري فرهنگی هستند 
براي مثال فالن شرکت خود را حامی یونیسف معرفی کند، یا شرکت (

تولیدي دیگري به هواي پاك اشاره کند، آن دیگري به سهولت کار و 
فروش . ، فروش موادمخدر اصالً نیازي به تبلیغات ندارد...)ارزانی و

شود که فرهنگ و فضاي اجتماعی رست زمانی مطرح میموادمخدر د
هاي اقتصادي دیگر یعنی اگر فعالیت. جامعه دچار مشکل شده باشد
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گیرند تا موفق باشند، تجارت موادمخدر وابسته از فرهنگ کمک می
  .به ناتوانی فرهنگ و جامعه است

فرهنگ ممکن است بسیار غنی باشد، سابقه چندین هزار ساله 
هاي فراوانی را از خود بروز داده باشد، این فرهنگ رجستگیداشته و ب

اما آنچه مهم . تواند در نگاه فرایندي یک فرهنگ بسیار ممتاز باشدمی
. است بازتولید فرهنگ در زندگی امروزیان و حامالن فعلی آن است

هاي فرهنگی ما ایرانیان امروزه همگی قادرند در زندگی آیا مولفه
کنند؟ آیا جامعه به داشتن چنین فرهنگی عمالً امروزي خودنمایی 

مفتخر است؟ براي مثال اگر جوانمردي به عنوان یک شاخصه 
دانند آیا اغلب مردمی که خود را وابسته بدان می ،فرهنگی است

جوانمرد هستند؟ آیا جامعه سیاسی اجازه بروز همه عناصر فرهنگ را 
گیري از مولفهبهره دهد؟ آیا فضاي اجتماعی جامعه قادر است بامی

هاي فرهنگی خود رفتارهاي جایگزین مناسب و متعددي در اختیار 
اي باال بود و یا آن اعضاي جامعه قرار دهد؟ اگر نرخ اعتیاد در جامعه

جامعه در هراس و بیمناکی از مصرف موادمخدر قرار داشت باید به 
  .همه سواالت فوق پاسخ منفی داد
در توسط دو میلیون نفر حکایت از باید بپذیریم مصرف موادمخ

این جامعه مطمئناً . اختالل بسیار جدي در احواالت جامعه ما دارد
داراي نواقصی در دایره رفتارهاي مختلف اجتماعی است که چنین 

البته این مساله . شوندحجم عظیمی از آن وارد حوزه موادمخدر می
ها و یا مراکز نوقتی ساعت کار رستورا. چندان پوشیده و پنهان نیست

یابد و آنها باید باالجبار تعطیل تفریحی شهر در اواسط شب پایان می
نمایند، وقتی مجموع و تنوع مراکز تفریحی کمتر از انگشتان دست 
است، وقتی جوانان قادر به ابراز خود از طریق سیماي ظاهري خود 

بال دنه البته مصرف موادمخدر توهم پر زرق و برقی ب... نباشند، و 
کند، نوعی رهایی از اي که ایجاد میاین توهم خلسه. خواهد داشت

  . وضع موجود است؛ انقالب علیه وضع موجود
در جامعه ما که نرخ بیکاري مخصوصاً میان جوانان باال است، و به 

کاري دلیل سوسیالیسم توزیعیِ حاصل از پول نفت دغدغه سخت
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وقت خود را بگذرانند؟ در  وجود ندارد، افراد عضو جامعه چگونه باید
آید که خود فرد این وضعیت نوعی قلمرو خارج از کنترل بوجود می

ها و به عبارت دیگر در این شرایط نرم. براي آن تصمیم خواهد گرفت
هاي اجتماعی قادر به تعیین اهداف و رفتارهاي مناسب ارزش

ت و نخواهند بود و جامعه تنها براي بخشی از ساعات روز جامعه اس
کند نشده این خود فرد است که تعیین میدر بخش تعیین تکلیف

تعیین تکلیف براي اوقات شبانه روز به معناي آن . "چه باید کرد"
نیست که یک دستورالعمل مشخص براي رفتار در ساعات مختلف 

بلکه این بدان معناست که جامعه از طریق ارائه وسایل  ،تهیه شود
براي مثال . دهدبه اهداف خود ارجاع می مختلف و متنوع، افراد را

ریزي شده است و همانگونه که براي ساعات مختلف مدرسه برنامه
براي (اي باید کدام بخش از کتاب مشخص است که در چه هفته

جغرافی تدریس شود، باید براي ساعات فراغت، ساعات تردد، ) مثال
ثال به همین براي م. ساعات استراحت نیز برنامه وجود داشته باشد

رسد تا سازي در ساعت مشخصی به پایان میدلیل است که ساختمان
هاي ماشین. آلودگی صوتی حاصل از آن مانع آرامش شهروندان نشود

شهروندان در . توانند وارد محدوده شوندزوج فقط در روزهاي زوج می
اما همه ملزم نیستند که فقط . خیابان نباید از پیژامه استفاده کنند

شهروندان یک دایره اختیار . اي براي مثال راه راه بپوشندلوار پارچهش
پسندند انتخاب کرده دارند که از میان انواع شلوار آنچه را که خود می

  . و آن را بپوشند
هایی وجود دارد؟ شهروندان آیا براي اوقات فراغت نیز چنین نرم

د، در خیابان ها در دسترس هستنتوانند به پارك بروند، فروشگاهمی
ها رفت، اگر پول داشتید به توان به ورزشگاهتوان قدم زد، میمی

... رستوران بروید، سینماها باز هستند، به دیدن اقوام خود بروید، و 
توانند اوقات فراغت ما را پر کنند؟ جوانی که اما آیا واقعاً همه اینها می

ی از روز او خالی کنند نیماز صبح تا شب بیکار است، یا اگر کار می
. است، در هفته چند بار به سینما برود، قدم بزند و به رستوران برود
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ها که جاي شهرستان(آیا نباید این دایره را بازتر کرد؟ در شهر تهران 
  ، چند کافه وجود دارد؟  )خود را دارد

صنعت اوقات فراغت، چیزي که در کشور ما وجود ندارد و یا در 
این . رار دارد، دشمن مصرف موادمخدر استمرحله جنینی خود ق

هاي جامعه را در بهترین زمان به شهروندان صنعت قادر است ارزش
ارائه دهد و از هزاران کیلومتر انواع موانع در مرز در کاهش مصرف 

تواند حداقل دوره مصرف این صنعت می. موادمخدر موثرتر است
. جلوگیري نمایدشدن آن موادمخدر را زودگذر کرده و از دائمی

سرخوشی حاصل از مصرف موادمخدر اگر از سرخوشی حاصل از 
. شرکت در یک موسیقی زنده و کنسرت کمتر نباشد بیشتر نیست

سرخوشی » شدهتعیین تکلیف«هاي مناسب و این جامعه است که راه
دهد و بجاي آن مصرف موادمخدر براي تولید را در اختیار قرار نمی
بنابراین اگر از مصرف موادمخدر نگرانیم، . شودسرخوشی انتخاب می

هایی براي موادمخدر باشیم که همان کارکرد دنبال جایگزینه باید ب
  . را داشته باشند

با این همه البته باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که بیکاري 
هیچ رابطه ذاتی بین . تواند در این مقوله نقش کلیدي داشته باشدمی

اما اگر یک نظام تحلیلی را . مصرف موادمخدر وجود نداردبیکاري و 
تواند در این مورد به در نظر داشته باشیم خواهیم دید بیکاري می

از یک سو وقتی را باید در نظر . کننده باشدعنوان یک متغیر تعیین
هاي اي براي آن نداریم، از سوي دیگر فضیلتبگیریم که هیچ برنامه

. کنندال مختلف تمکن مالی خودنمایی میزندگی امروزي در اشک
بودن و حسرت دارایی دیگران، و دستیسرخوردگی از نداري و پایین

انداز مناسب از آینده نزدیک همگی باعث سرخوردگی نیز نبود چشم
در این شرایط مصرف موادمخدر فرد را از شرایط . شودو یاس می

رد و براي لحظاتی بسخت واقعی به شرایط بی قید و راحت خیالی می
باره چندان زیاده سخن گفتن در این. کنداو را از این فشار خالص می

اما هر قدمی . شنویمنمی» بوي بهبود ز اوضاع جهان«سودي ندارد و 
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شود قدمی براي کاهش مصرف که براي رفع بیکاري برداشته می
  .گرددموادمخدر نیز محسوب می
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