
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   ...تحلیلی بر روند مصرف مواد   �2
 

 

  
  
  
  

  )1(موادمخدر سیاست پژوهی 
  



  
  
  
  

  

  
  

  گزارش راهبردي
  
  مصرف مواد  تحلیلی بر روند

  در کشور روانگردان، شیمیایی و صنعتی
  

  :نویسنده
  محمدعلی زکریایی

  
  
  
  
  
  
  

  کمیته مبارزه با مواد مخدر 
 دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام



  
   ...تحلیلی بر روند مصرف مواد   �4
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  وند مصرف مواد روانگردان،شیمیایی و صنعتی در کشورتحلیلی بر ر
 محمدعلی زکریایی :نویسنده  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع :زیر نظر

 1000: شمارگان  جامعه و فرهنگ: طراحی و چاپ  تشخیص مصلحت نظام
  نسخه 

  
مصلحت همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص 

  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است
  

 .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است
  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید

  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  10وچه چهارم و ششم، شماره بین ک 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   هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

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
  کموالسالم علی
  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





  
  
  
  

  مطالب فهرست
  

  9  پیشگفتار
  11  تحلیلی بر روند مصرف مواد روانگردان،شیمیایی و صنعتی در کشور

  16  اد صنعتی و شیمیاییانواع مو
  16  تعریف انواع مواد 

  18  وضعیت مصرف مواد روانگردان و شیمیایی در جهان 
  21  وضعیت مصرف مواد روانگردان در کشور
 23 ها وضعیت موادمحرك در بعضی از استان

  24  جمع بندي
  27  منابع

 
  
  





  
  
  
  

  به نام خدا
  
  
  
  

  پیشگفتار
موادمخدر در کشور و در سراسر یکی از دالیل پیچیده بودن معضل 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
... توان از رابطه موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  می

انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر با همه شئون . سخن گفت
این مساله براي تصمیم » دناجتماعی نشان دا«زندگی و به تعبیر بهتر 

سازان و تصمیم گیران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و 
هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  مدیران کشور در بخش و رده

ارزیابی «و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 
  .باشد اي داشته نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 
و مقام معظم ) ره(نام موادمخدر در کشور برداشته شد و امام راحل 

هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه
نظام را در کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و 

اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته هاي هزینهپیامد
شود که این موضوع مهم  منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 
خارج شود، که این غفلت پیامدهاي زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي 

ابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی بن. کشور دارد
راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوالن 

  .یادآوري گردد
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هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش
هاي آن انجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک  یا کاهش آسیب

از این رو تالش .ر دهنده براي جامعه ایرانی استموضوع جدي و هشدا
براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضروري 

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  در سیاستکه (موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است

راهبردي تهیه شده در این کمیته است  هاي این گزارش از جمله گزارش
تحلیلی برروند مصرف مواد روانگردان،شیمیایی و "که به موضوع 

 انحمات جناب آقایالزم است از ز. پرداخته است "صنعتی در کشور
در تهیه این گزارش تقدیر و تشکر  و سعید صفاتیان محمدعلی زکریایی

  .نمایم
  

  علی هاشمی
  رییس کمیته مبارزه با موادمخدر



  
  
  
  
  
  

  تحلیلی بر روند  مصرف  
  مواد روانگردان، شیمیایی و صنعتی در کشور

  
  

عی، امروزه سوء مصرف مواد و اعتیاد در اغلب کشورها، آسیبی اجتما
فرهنگی تلقی و به عنوان یک پدیده ویرانگر و  بهداشتی، اقتصادي و

موجب ) کشاند هاي انسانی را به نابودي می که سرمایه(مخرب 
اینک پس از طی چندین سال فعالیت  .هاي جدي گردیده است نگرانی
هاي مرتبط با اعتیاد، بازنگري هدفمند در جهت بهبود  ها و دستگاه ارگان

ها در زمینه کاهش  ه با مواداعتیادآور با تاکید بر فعالیتسیستم مبارز
ها مورد  تقاضا به عنوان یک راهکار جدید و موثر در کنار دیگر فعالیت

  .توجه قرارگرفته است
به جهت اینکه عمدتاً   مصرف مواد صناعی اعتیادآور در این میان سوء

در جامعه دهد و داراي چهره پنهان  قشر جوان جامعه را هدف قرار می
گرچه ما در مقایسه با سایر  .اي برخوردار است است از اهمیت ویژه

اما  مواجه هستیم، کشورها، با مشکالت کمتري از نظر شیوع مواد صناعی
به دلیل عدم آگاهی و شناخت از طیف و گستره این مواد و عدم 

مصرف  شناسایی منابع جهت ثبت و گردآوري اطالعات مربوط به سوء
  . هستیم

مواد صنعتی ـ شیمیایی شامل یکسري از مواد صناعی موثر بر 
داراي اثرات تحریک کنندگی و یا  سیستم اعصاب مرکزي بوده و

این دسته از داروها به اسامی مختلفی نام برده . هردو است زایی و یا توهم
نامگذاري این دسته از داروها روز به روز دچار دگرگونی . شوند می
دلیل ماهیت ساختاري این داروها بوده، به طوري که شود که این به  می

با اندکی تغییر، داروهاي جدیدتري با اثرات متفاوت برسیستم اعصاب 
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. گیرد این داروها طیف وسیعی از مواد را دربر می. گردد مرکزي تولید می
این دسته از داروها به دلیل اینکه اختالل در ادراك و خلق ایجاد 

  .شوند گردان نیز نامیده می داروهاي روانکنند، تحت عنوان  می
ها و ترکیبات وابسته به  امروزه برخی از این داروها، از جمله آمفتامین

ترین دسته از داروهاي صنعتی و شیمیایی مورد  آن، به عنوان مهم
این ترکیبات گرچه قدمت . مصرف در تمام جهان شناخته شده است سوء

امروزه . اي نوپاست آنها ، پدیده مصرف طوالنی دارند ولی مساله سوء
به , ها و ترکیبات وابسته به آن از جمله آمفتامین, برخی از این داروها

عنوان مهم ترین دسته از داروهاي صنعتی و شیمیایی مورد سوء مصرف 
این ترکیبات گرچه قدمت طوالنی . در تمام جهان شناخته شده است
برخی از ترکیبات .ي نوپاستا پدیده, دارند ولی مساله سوء مصرف آنها

 Ephedraاین دسته مثل آلکالوییوهاي افدرین که از گیاهی به نام 

mahuang سال قبل در چین مورد استفاده  5000در , شود استخراج می
 Catha Edulisگرفته است و یا ماده نور پسودوافدرین که ازگیاه  قرار می

مورد استفاده بوده سال قبل در آفریقاي شرقی  600, شود استخراج می
  .است

صورت  1887با این وجود، اولین سنتز شیمیایی این مواد در سال 
شروع  1930و تحقیقات مربوط به فارماکولوژي این مواد در سال  هگرفت

هاي بینی مورد  در ابتدا این مواد در درمان آسم والتهاب مخاط. گردید
 1932قی در سال حتی به صورت داروي استنشا گرفت و استفاده قرار می

. درایاالت متحده وارد بازار داروشد Benzedrine Nasal Inhalerبه نام 
ها به سرعت گزارش شد، به طوري که در سال  سوء مصرف آمفتامین

ادعاهایی مبنی براینکه این مواد توانایی شعوري را افزایش  1936
 زمصرف این مواد تاجنگ جهانی دوم نی سوء. دهد، دریافت گردید می

ادامه یافت و نیروهاي متحدین به عنوان اهرم قدرت از آن جهت جنگ 
اثرات اعتیادآوري این داروها موقعی تشخیص داده شد  .استفاده نمودند

سوئد پس از جنگ جهانی  ها در ژاپن و که استفاده از ترکیبات آمفتامین
مصرف این مواد ابتدا جهت کاهش  سوء. گیر در آمد دوم به صورت همه

نیروزایی بود ولی بعداً جهت مصارف تفریحی  ها و به عنوان محرك واشت
کنندگان از آن به عنوان عوامل  مصرف سوء مصرف قرار گرفت و مورد سوء

ساخت و توزیع این داروها به  1970از سال . آور استفاده کردند نشئه
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باکنترل و مراقبت . ها قرار گرفت شدت تحت کنترل و مراقبت دولت
ن ترکیبات، ورود غیرقانونی این مواد به داخل کشورها افزوده درساخت ای
  .بازارهاي سیاه عرضه گردید هاي مختلف خیابانی در شد و به نام

در طی چند سال اخیر باتوجه به اوضاع فعلی و تحوالت سریع در 
منطقه، توام با تغییر الگوي مصرف، زمینه مساعدي را فراهم ساخته تا 

نقل وهم  داروهاي اعتیاد آور که هم از نظر حمل و بازار مصرف این قبیل
  .تر هستند فراهم شود از نظر مصرف راحت

به موازات پیشرفت جوامع، نیاز ها، نگرش ها و الگوهاي رفتاري انسان 
این دگرگونی از جامعه اي به . ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد

ستیابی به فن آوري جامعه دیگر، براساس موقعیت جغرافیایی، میزان د
هاي نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان عالیق و وابستگی به 
باورهاي دیرینه و اعتقادي، سطح رشد آگاهی، زمینه هاي فرهنگی و 

  .همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادي متفاوت می باشد
در اغلب کشورهاي جهان، تکنولوژي ارتباطات، پیشرفته، پیچیده و در 

از نشانه هاي . رسی به آن تسریع و تسهیل گردیده استعین حال دست
بارز این دهکده نوین جهانی، تشدید استرس ها و فشارهاي ناشی از 

ساکنان این دهکده براي رهایی از این فشارها به دنبال راه .مدرنیته است
بر این اساس انواع موادمخدر طبیعی و مصنوعی در . هاي گریز هستند

با توجه به موقعیت . ه عرصه ظهور گذاشته اندزمان هاي مختلف پا ب
جغرافیایی کشورها، زمانی تخدیر کننده هایی از قبیل تریاك و هرویین و 
امروزه داروهاي مصنوعی اعم از انواع محرك ها دامن گیر جامعه انسانی 

  .گردیده است
دراین میان،جوان بودن جمعیت کشورهادرعین فرصت تلقی 

با افزایش جمعیت جوان،  میزان . ار می رودگردیدن،تهدید نیز به شم
آسیب پذیري این جوامع نیز به ویژه به لحاظ سوء مصرف موادمخدر 

زیرا جوانان امروزي، عالوه بر حفظ . مصنوعی، مضاعف می گردد
کنجکاوي دیروز خود به دنبال همگرایی با روند تحوالت اجتماعی جهانی 

ت ناشی از این تحوالت و هویت یابی، حتی با پذیرش ریسک و خطرا
در اغلب جوامع دیگر، جوانان براي رهایی از فشارهاي اجتماعی . هستند

فرار از مشکالت و مسوولیت ها به سوء مصرف انواع موادمخدر، به ...  و 
  .ویژه موادمخدر مصنوعی پناه می برند
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موادمخدر مصنوعی نیز به نوبه خود، با توجه به داشتن خصوصیات 
زیرا . هانی در تغییر الگوهاي رفتاري نقش به سزایی دارندمنطقه اي و ج

تامین همه نیازها و سالیق مختلف، مناسب بودن قیمت آنها، امکان تهیه 
آسان مواد اولیه آنها، امکان تولید آنها در هر منطقه حتی با در اختیار 
داشتن تجهیزات ابتدایی و ناآشنایی نیروهاي مبارزه کننده با تنوع و 

تولیدات آنها از مشخصه هاي بارز و دالیل گسترش و شیوع سوء تعدد 
  .مصرف این مواد، به ویژه مواد محرك از نوع آمفتامین به شمار می آید

روند رو به تزاید سوء مصرف آمفتامین ها و اکستاسی امروزه در 
از . جوامع مختلف از جمله کشور ما تبدیل به یک نگرانی  شده است

ی رود که به جهت عوارض بسیار مهلک موادمخدر سوي دیگر بیم آن م
صنعتی و تاثیرات سوء آن بر مغز، الگوي مصرف دیرینه و سنتی در 

با منع کشت . کشور از تریاك و حشیش به سمت این مواد تغییر یابد
و افزایش متعاقب قیمت تریاك،  2000خشخاش در افغانستان در سال 

قیمت پایین ناشی از درصد  نرخ گرایش به سوء مصرف هرویین به دلیل
ناخالصی آن، تغییر نمود و به تبع آن، مرگ و میرناشی از سوء مصرف 

  .هرویین ناخالص نیز افزایش یافته است
مافیاي بین المللی موادمخدر به منظور حصول سود هنگفت و کالن 
خود، مبادرت به تولید موادمخدر مصنوعی در کشورهاي همسایه نموده 

اما متاسفانه . ت پایین به داخل کشور سرازیر کرده استو آن را با قیم
مصرف این مواد به سبب خصوصیات خاص خود که در گزارش به آنها 
اشاره خواهد شد، علیرغم افزایش سطح کشت و تولید موادمخدر در سال 
جاري در افغانستان، در بین نسل جوان و تحصیل کرده کشورمان رشد 

تا آن جا که برخی از , کاملی خود می باشدداشته و در حال تکوین سیر ت
  . قلمداد می نمایند جديتهدیدات ناشی از آن را یک تهدید, متخصصان

با توجه به اهمیت پدیده مواد شیمیایی در عصر جدید، آنتونیو کاستا 
مدیر اجرایی   دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل با توجه به شرایط 

تماع و رنگ باختن باورهاي دینی را جهانی به ضعف حریم خانواده و اج
  :عامل مهمی در شیوع این مواد می داند

) ATS(مصرف و همچنین ساخت مواد محرك از نوع آمفتامین "
نظر می رسید که آسیب ناشی از مصرف ه در ابتدا ب. بسیار آسان است

میزان قابل مالحظه اي کمتر از سایر انواع مواد مخدر نظیر ه این مواد ب
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روش ساخت . عکس آن به اثبات رسید عمالین باشد، اما یو کوکاین یهرو
مواد مخدر مشابه که شامل پاالیش و تکمیل فرآیند ساخت مواد صنعتی 

  . امروزه موجب بروز برخی نگرانی ها شده است ،است
به جهت نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء مصرف  نخست آنکه

هنگی در جوامع مختلف و با لحاظ فره مواد محرك از نوع آمفتامین ب
توجه به ابهام دولت ها و والدین نسبت به پیامدهاي منفی مصرف این 

دست فراموشی سپرده شده ه کلی به مواد، اعتیاد آور بودن این مواد ب
، استثانیا، علیرغم اینکه تاثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان . است

. به آن متفاوت استلیکن مشاهده می شود که واکنش دولتها نسبت 
برخی دولت ها نسبت به مصرف مواد محرك در کشورهاي خود بسیار 

. واکنش نشان می دهند ،شدت در برابر آنه بی تفاوت هستند و برخی ب
این تفاوت ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب 

گردد تا اطالعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و همچنین هزینه  می
  .ا و پیامدهاي آن در جامعه منتشر گردده

یک کشور  هدیگر به قشر جوان و یا ب ،سوء مصرف مواد مخدر صنعتی
سرعت در این ه هاي زندگی ب امروزه، روش. خاص محدود نمی گردد

طور ه رو کشورها می بایست ب از این. دهکده جهانی الگو برداري می شود
مشکل . ت الزم مبادرت نمایندیکپارچه نسبت به شناسایی و اتخاذ اقداما

محدود به تعدادي از کشورهاي غنی سازنده مواد مخدر صنعتی  ،یاد شده
همچنان رو  ،ساخت و سوء مصرف مواد محرك از نوع آمفتامین. یستن

عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حد ه ب. به تزاید است
به طور تدریجی، شورها جوانان در سایر ک. است ههشدار دهنده اي رسید

  . هاي خود را در کشورهاي غربی تجربه می کنند سال سن و موقعیت هم
در عصري که باورهاي دینی در حال رنگ باختن و حریم خانواده و 

براي  فقطاجتماع روز به روز در حال تضعیف است، این تکنولوژي جدید، 
هایی از کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه وري در خالء و ر

نیروي انتظامی به تنهایی توان رویارویی با این . واقعیات را می دهد
 به از آنجا که این امر یک مشکل جهانی است، لذا نیاز. معضل را ندارد



  
   ...تحلیلی بر روند مصرف مواد   �16
 

 

یک عزم جهانی از سوي جامعه بین الملل در راستاي کاهش تقاضا و 
  1". داردعرضه 

ر صناعی به انجام هاي متعددي براي مواد اعتیادآو امروزه طبقه بندي
  .شود ها آورده می دو نمونه  از این نوع طبقه بندي ادامهکه در داده اند،

  
انواع شایع به عنوان مثال آورده :(انواع مواد صنعتی و شیمیایی

  )شده است
،  LAAMشامل مرفین، کدئین، متادون، اکسی کودون، :مخدرها-1

 دیفنوکسیالت  
  ...و )میتل فنیدیت( ستسی، ریتالین ها، اک شامل آمفتامین  :ها محرك-2
 ... فن سیکلیدین و  مسکالین،  ،LSDشامل  : توهم زاها-3
و کتامین،متاکوآلون،گلوتتماید:مرکزي اعصاب سیستم کننده ضعیف-4

GHB .   
 

  :تعریف انواع مواد
که موجب تحریک اعصاب می گردد و با اثر بر مرکز  :محرك ها )1"

انند سرخوشی، کاهش خستگی، احساس پاداش مغز اثرات لذت بخشی م
از این گروه رایج . هوشیاري بیشتر ، باالبردن خلق را موجب می گردد

مت آمفتامین که با نام :ترین مواد مورد مصرف در کشور عبارتند از 
  .خیابانی اسپید، کریستال ، آیس و بخصوص با نام شیشه

یل براي درمان و در اوا. می باشد 1887تاریخ تولید این ماده در سال 
اثرات الکل، افسردگی، استفراغ در حاملگی ،حمالت مکرر در خواب، 
. اختالل بیش فعالی درکودکان و چاقی توسط پزشکان تجویز  می شده

ساعت در بدن باقی  10دقیقه و بمدت  20زمان شروع اثر مت آمفتامین 
  . می ماند 

ات، خشونت، جرم، افزایش تصادف:عوارض مصرف محرك ها شامل 
اختالل در خواب وعملکرد جنسی، اضطراب، رفتارهاي تهاجمی،توهم، 

                                                        
،اکستاسی و آمفتامین، ترجمه پژوهشکده ملی مبارزه با )2003(وین  -دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد-1

  .دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر: موادمخدر ایران،تهران
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اختالل شدید در عملکرد شغلی، خانوادگی واجتماعی این ماده اکثراً به 
  .صورت ذرات کریستال می باشد

گردند و در  که موجب ایجاد توهم در شخص می :توهم زاها )2
مختلف مصرف  سراسر تاریخ به عنوان قسمتی از مراسم مذهبی ادیان

نوع ماده توهم زا شناخته شده  100می شده و در حال حاضر نزدیک به 
  . که مهمترین آنها اکستی و ال اس دي می باشد

توسط کارخانه مرك آلمان با عنوان کم  1912داروي اکستی در سال 
دقیقه و میزان  20زمان شروع اکستی پس از .کننده اشتها تولید گردید

مصرف این قرص یک حس مالیمی .استاعت س 5ماندگاري حدود 
  . ازسرخوشی،آرامش، احساس اعتماد و احساس عشق ایجاد می کند

 و  زمان  درك  در  تغییر شبانه، کابوس:از عبارتند زاها توهم مصرف عوارض
قراري، عدم تمرکز، اختالل در مکانیسم  بی پروایی،بی ارتفاع،تندخویی، 

نعوظ، افسردگی، فراموش کاري، بدبینی، کاهش گرایش به کارهاي 
باشد با رنگها و  این ماده اکثراً به صورت قرص می. فکري و اجتماعی

اندازه هاي مختلف، بصورتی که شباهتی به هیچ یک از داروهاي تولید 
رف اینگونه مواد شکل رنگ، ندارد عموماً علل مص) اي داروخانه(داخل 

   1".تأثیر سریع ، ماندگاري طوالنی می باشد
قبال ورود و عرضه  به دلیل فراگیر شدن قوانین تشدید مجازات در

به   مواد مخدر طبیعی در دنیا و گرانی و محدود شدن دسترسی به آنها،
. رسد در آینده شاهد تغییر الگوي مصرف به این گونه مواد باشیم نظر می

هایی است که احتمال شیوع روز  واد صنعتی و شیمیایی داراي ویژگیم
جوان بودن جامعه ایران، . افزون آن را در جامعه فراهم آورده است

گونه مواد را افزایش  وضعیت خاص شهر نشینی که گرایش به این
گونه مواد، عدم شناخت و  فروش این آوري تجارت و خرید و دهد، سود می

مصرف  مورین دولتی با طیف وگسترة این مواد،اطالع مردم و ما
شکیل بودن اقالم در دسترس این  جذاب و  آسان،دسترسی آسان به آنها،

کنندگان به  مصرف مصرف این مواد در بین سوء پنهان بودن سوء مواد،
جهت عدم وجود آثار فیزیکی و جسمانی بارز، عدم وجود قوانین محدود 

ت مصرف آسان، همگی از عواملی کننده ومجازاتی چشمگیر، قابلی

                                                        
 سعید صفاتیان-1
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از طرف دیگر . هستند که گرایش به این گونه مواد را افزایش داده است
عدم وجود آمار از میزان شیوع و بروز این گونه مواد در کشور باعث شده 

اي از مسوولین سلب  ریزي و اتخاذ تدابیر مقابله است که امکان برنامه
ي این داروها بخش جوان و بیشترین طیف مورد تهاجم از سو .شود

آموز و یا دانشجوي ما به  لذا طیف دانش. شود نوجوان جامعه را شامل می
شوند در صورتی که طرحی براي  شدت از سوي این مواد تهدید می

مقابله با آنها آماده نگردد این احتمال وجود دارد که بخشی از قشر جوان 
انواده و جامعه و هاي خ و نوجوان جامعه پس از برخورد با استرس

مشکالت فردي همچون مسایل تحصیلی، نداشتن فضاي مناسب براي 
مطالعه،  نداشتن امکانات کافی براي تهیه وسایل درسی وکمک درسی 

مبحث مواد صنعتی و شیمیایی  .وغیره متوسل به این گونه مواد گردند
با صرف نظر از ساخت مواد صناعی جدید اعتیاد آور . فوق العاده پویاست

اصلی خود به سمت  هاي جدید، انحراف داروهاي قانونی از مسیر فرمول
  . اي شایع وقابل تامل است مصرف پدیده سوء

گیرشناسی و قاچاق انواع مواد صناعی در دنیا، تخمین میزان بروز  همه
تشخیص . مصرف مواد صنعتی و شیمیایی مشکل است و شیوع سوء

براي ردیابی اکثر این مواد   هاي غربالگري موثري آزمایشگاهی وتست
. وجود ندارد و بنابراین تشخیص آن در افراد مورد اتهام مشکل است

مصرف مواد نسبت به  منابع اطالعاتی جهت گردآوري میزان شیوع سوء
هاي پزشکی اورژانس  مراکز مسمومین و بخش. مواد طبیعی متفاوت است

تري راجع به میزان شناسی پس از مرگ، اطالعات به هاي سم و آزمایشگاه
  .دهند سوء مصرف این مواد به دست می

  
  وضعیت مصرف مواد روانگردان و شیمیایی در جهان 

حدود  2001ها در سال  کشفیات جهانی مواد محرك از نوع آمفتامین
درصد افزایش داشته که این امر موید تولید و شیوع بیشتر این ماده  17

طی سال هاي ( سال اخیر 11روند . در شرق و جنوب شرق آسیاست
نشان از این دارد که کشفیات مواد از نوع آمفتامین ) 2000لغایت  1990

در صد در مقایسه با سایر انواع مواد مخدر در جهان  28ساالنه معادل 
  .افزایش داشته است
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بیشترین افزایش کشفیات مواد در  2000تا  1990درمدت زمان بین 
درسال هاي بین  LSDکشفیات . مورد کشفیات موادصناعی بوده است

کاهش داشته که نشان دهنده پایین آمدن محبوبیت آن  2000تا  1990
  .باشد در بسیاري  ازنقاط جهان می

کنندگان موادمخدر جهان بیش  ، تعداد مصرفUNODCطبق اعالم 
 147میلیون نفر تخمین زده شده است که از این تعداد حدود  200از 

میلیون نفر مصرف کننده  33حشیش و میلیون نفر مصرف کننده 
میلیون نفر  13میلیون نفر مصرف کننده اکستسی،  7ها،  آمفتامین

میلیون نفر نیز مصرف کننده مواد افیونی  13مصرف کننده کوکائین، 
ها  مربوط به آمفتامین 2000بیشترین رکورد مصرف در سال . هستند

 (AST)آمفتامین  هاي نوع در دهه گذشته روند قاچاق محرك. باشد می
تر از سایر انواع مواد بوده است، بویژه کشفیات اکستاسی در  خیلی شدید

چهار برابر شده که اگر مشتقات گروه  1990 -98هاي  بین سال
و غیره را نیز لحاظ کنیم، نرخ رشد   MDEA، MDAاکستاسی مانند

قاچاق  1980در دهه . گردد کشفیات مواد محرك بیشتر هم می
اي از  شمال آمریکا، پاره(نوع آمفتامین به چند منطقه هاي  محرك

گردید  محدود می) کشورهاي جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه وغرب آفریقا
کردند، به تدریج در دهه  گونه مواد را مصرف می و اقشار خاصی این

باشیوع مصرف مواد محرك در بین جوانان روند مصرف نیز به  1990
  .یافتتمامی اقشار جامعه تعمیم 

بین کشورهاي اروپایی، بریتانیا بازار اصلی مواد محرك نوع  در
جنوب  مصرف در شرق و آمفتامین ماده اصلی سوء مت. آمفتامین است

شرق آسیا و آمریکاي شمالی بوده و آمفتامین و اکستاسی بیشتر در 
   iceعمده قاچاق در شرق آسیا، ماده آیس. بازارهاي اروپایی مصرف دارد

آمفتامین با درجه خلوص باال بوده و به صورت کشیدنی  یک متاست که 
هاي نوع آمفتامین به عنوان داروهاي کاهش وزن  محرك .شود مصرف می
بعضی مواقع بدون تجویز پزشک در اختیار  در گردند و عرضه می

  .گیرند متقاضیان قرار می
 60هاي نوع آمفتامین از سال هاي دهه  ساخت غیرقانونی محرك

هاي  ایاالت متحده و اروپاي غربی ادامه داشته و سپس درسال ي درمیالد
کره، فیلیپین، تایوان و هنگ ( به کشورهاي شرق آسیا  80دهه 
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هاي نوع  ساخت محرك 90گسترش یافت و در سال هاي دهه  )کنگ
آمفتامین تقریباً در کلیه کشورهاي منطقه گسترش قابل مالحظه اي 

ا حتی در آزمایشگاه کوچک خانگی نیز میسر تولید این گونه داروه. یافت
باشد، به طوري که اغلب  قاچاق اکستاسی یکی از موارد استثناء می .است

در اروپا و عمدتاً در هلند، بلژیک و آلمان شیوع و در حال گسترش به 
اکستسی در مراحل اولیه تنها براي مصرف در اروپا . اروپاي شرقی است

اي از  افزایش قابل توجه 1990در اواسط دهه با این وجود . شد تولید می
قاچاق اکستاسی از اروپا به آمریکاي شمالی، استرالیا، کشورهاي متعدد 

روند فوق نشان . خاور دور مالحظه گردید آسیایی و نیز خاورمیانه و
گیري  دهد، که الگوي بین المللی قاچاق اکستاسی در حال شکل می

شرق و جنوب شرق آسیا درحال ها در  روند مصرف آمفتامین .است
   .باشد افزایش می

ها به لحاظ  آمفتامین توجه به این نکته مهم است که بعد ازحشیش،
کنندگان مقام دوم را درجهان کسب کرده است و  مصرف تعداد سوء

هاي محتاطانه حاکی از آن است که تقریباً نیمی از  ارزیابی
اغلب درشرق و   ،کنندگان آمفتامین در سطح جهان در آسیا مصرف

جنوب شرق ساکن هستند و در تعدادي از این کشورها از جمله ژاپن، 
کره، تایوان، چین، فیلیپین، وتایلند مصرف آمفتامین تقریباً از مصرف  

پیشی جسته است و امروزه مصرف  )تریاك و هروئین ( مواد مخدر سنتی 
ز رواج یافته آموزان دبیرستانی و دانشجویان نی این دارو در بین دانش

  1".است
سازمان ملل متحد اعالن شده که در جهان  2008در گزارش سال 

سال مصرف آمفتامین و حدود  64تا  15درصد از افراد بین  6/0حدود 
درصد ماده 12. درصد از همین گروه سنی مصرف اکستی دارند  2/0

یز در اروپاي غربی ن. اصلی در آمریکاري شمالی مواد روانگردان می باشد
درصد ماده اصلی  19در قاره آسیا حدود .وضعیت به همین منوال است

  ).ساله  64تا  15در گروه سنی (مورد مصرف مواد روانگردان می باشد 
  

                                                        
دبیرخانه : آشنایی با مواد صناعی اعتیاد آور، تهران). 1382(ازتوانی دفتر هماهنگی و نظارت بر امور درمان و ب-1

  ستاد مبارزه با موادمخدر
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مقایسه مصرف محرك ها و توهم زا در چند کشور جهان بصورت در صد 
  )2008(ساله 64تا  15در جمعیت 

  توهم زا  محرك ها  نام کشور
  8/1  3/1  انگلستان

  5/0  4/0  آلمان
  5/0  2/0  فرانسه
  5/0  2/0  روسیه
  1  6/1  آمریکا
  3/1  1  کانادا

  7/0  4/0  اسرائیل
  4/0  5/0  لبنان

 اعالم نشده  4/0  عربستان سعودي
 اعالم نشده  3/0  کویت
 اعالم نشده  5/0  مصر

  

در سطح ) آمفتامین ( مصرف محرك ها  2007تا سال  1990از سال 
برابر شده است  2) اکستی ( ی مصرف توهم زاها ول ،جهان ثابت بوده

بیشترین میزان کشفیات آمفتامین مرتبط با آسیاي جنوب شرقی و بعد .
محرك و توهم ( میزان کشفیات مواد روانگردان . آمریکاي شمالی است 

  . تن می باشد  54برابر  2008در طی سال ) زا 
مصرف در  درصد اکستی و امفتامین مورد 60حدود  2000طی سال 

 20دهد که حداکثر  نشان می 2007جهان خالص بوده، ولی طی سال 
درصد این  80درصد اکستی و آمفتامین موجود در بازار خالص است و 

  . باشند مواد داراي ناخالصی می
  
  1وضعیت مصرف مواد روانگردان در کشور 
طبق دو تحقیق صورت پذیرفته و تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر "
وضعیت مصرف مواد مخدر و مواد  86و  84کشور طی سالهاي در 

درصدهاي اعالن شده از کل جمعیت ( استروانگردان بشرح ذیل 
  ).ها ساله 64تا  15معتادان است، نه جمعیت 

  
  

                                                        
 .این بخش توسط دکتر سعید صفاتیان تهیه شده است-1
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  )84و86(وضعیت مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان
  86سال   84سال   نوع ماده مصرفی

  درصد 8/32  درصد 8/52  تریاك
  درصد 8/18  درصد 7/20  هروئین

  درصد 7/25  صفر  )کراك (هروئین خالص 
  درصد 7/3  صفر  )شیشه (محرك ها 

  

توسط  86توسط وزارت بهداشت وتحقیق سال 84تحقیق سال : توجه
  .مؤسسه داریوش صورت پذیرفته است

مطالعات رفتاري و (تحقیقی توسط مؤسسه داریوش  88طی سال 
  بررسی روند مصرف محرك "عنوانصورت پذیرفته، تحت  ب) اجتماعی

منتشر گردیده و نتایج آن  89که در اردیبهشت  "ها در شهر تهران
   :استبدین صورت 

در تهران برگزار  78هاي شبانه به نام اکس پارتی از سال  پارتی -
  .شده است می

شروع شده،  78هاي اکس یا همان اکستیسی از سال  مصرف قرص  -
 . شروع شده 81ولی مصرف شیشه از سال 

 ،هاي خیابانی و رایج شیشه در ایران عبارتند از اسپید نام  -
 ... شابو و  ،کریستال،آیس

در جنوب تهران سابقه آشنایی با شیشه به سفرهاي افراد متقاضی   -
کار به کشورهاي آسیاي جنوب شرقی مانند ژاپن و تایلند بر می 

 . گردد
ه شیشه را در شهر تهران نیروي انتظامی اولین محموله کشف شد  -

 . اعالن کرده است 1380در سال 
تاریخ مراجعه بیماران مصرف کننده شیشه به مراکز درمانی از   -

 .بوده است 1385و  1384سال 
فرآیند ساخت شیشه با بوي بد همراه است بدین علت بایستی در   -

 . حاشیه شهرها و خانه هاي ویالئی تولید و ساخته شود
یشه بدلیل فرآیند خاص آن نیاز به تخصص ندارد و اکثراً تولید ش  -

با انفجار و آتش سوزي همراه است و اکثر دستگیرشدگان کم سواد 
 . می باشند) زیر دیپلم (
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در حال حاضر براي قاچاقچیان ارزانترین و بی نظیرترین ماده  -
 . سودآور شیشه است

تولید آن در گران بودن قیمت شیشه در داخل کشور یکی از علل  -
 .داخل بوده است

 .شیشه تولید داخل کشور به فراوانی قابل دسترس است -
اما اکنون ) خالص(به صورت بلورهاي شفاف بوده  81شیشه سال  -

اما ،) ناخالص( استبصورت بلورهاي نیمه شفاف، نیمه کدر و گاه کدر 
 .داراي مواد افزودنی خطرناك

و تقویت و باال بردن  علل مصرف مواد محرك بدلیل ایجاد  -
تجربۀ حال ،تمرکز و انرژي،لذت جنسی باال: باشد هاي ذیل می حالت
کار ،ترك مواد مخدر،کنجکاوي ،هیجان ،شادابی،زیبایی ،الغري،خوب

 .بی باکی و جسارت ،نداشتن مرفین ،بیداري ،کردن 
مصرف مواد محرك در همه اقشار و در همه مناطق تهران رواج   -

 ).در جنوب شهر و حاشیه شهرها بویژه. (دارد 
 . سال است 55تا  18سن مصرف   -
ها با مراکز مشاوره اعتیاد بخاطر مصرف  درصد تماس 70نزدیک به   -

 . مواد محرك می باشد
میلیون  150- 180حدود  82الی  81هاي  قیمت شیشه در سال -

تومان هر کیلو  90 -100به  85هاي  تومان در کیلو بوده که طی سال
 . میلیون تومان هرکیلو رسیده است  8-9به  88و طی سال 

هزارتومان به ازاء  200حدود  82الی  81هاي  قیمت شیشه در سال -
   .هزار تومان در هر گرم رسیده است 14-16به  88طی سال ،هر گرم 

هزار تومان و در  28معادل  85قیمت قرص اکس هر عدد در سال  -
  .می باشدهزار تومان  9معادل  88سال 

  

 ها وضعیت موادمحرك در بعضی از استان
) شیشه(در یک بررسی از چند استان کشور وضعیت مواد محرك 

   .استبصورت ذیل 
مرکز خصوصی درمان با تعداد مراجعین  6در استان قم از  - 1
  . اند نفر مصرف کننده شیشه بوده 78حدود  ،نفر 478
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لتی درمان با تعداد مرکز خصوصی و دو 5در استان کرمانشاه از - 2
 . نفر مصرف کننده شیشه بوده اند 61حدود  ،نفر 525مراجعین 

 17حدود ،نفر 340مرکز با تعدادمراجعین 6در استان لرستان از- 3
  .  اند نفرمصرف کننده شیشه بوده

 
   :جمع بندي

  : سه دلیل عمده مصرف مواد روانگردان در کشور عبارتند از )1
 ،ت به عوارض موادضعف در آگاهی مردم نسب -
 ،کاهش شدید قیمت مواد-
 . دسترسی آسان به مواد -
بویژه اقشار کم (درگیري همه اقشار جامعه با مصرف مواد )2

  .)درآمد
نبود پروتکل درمانی براي مواد محرك جهت پزشکان و )3

  .روانشناسان 
افزایش قیمت تریاك طی چند ماه گذشته بدلیلی وجود آفت در )4

غانستان و سایر علل موجب روآوردن معتادان مواد مزارع کشور اف
به مصرف مواد روانگردان شده است که ) تریاك و هروئین(مخدر 

  . استبسیار خطرناك 
نبود آمار رسمی تعداد مصرف کنندگان مواد روانگردان در )5

  .کشور
تولیدداخل روانگردان که منجر به ناخالصی بیشتر،کاهش قیمت )6

  . ددو افزایش مصرف می گر
وجود ناخالصی هاي بسیار زیاد در مواد روانگردان که موجب )7

کوتاه شدن فاصله خماري و نئشگی می گردد و مصرف کننده باید در 
  . فاصله زمانی کمتري مواد بیشتري مصرف کند

مواد روانگردان دربعضی موارد بعنوان ماده شروع کننده )8
مصرف یا شروع در طی چندسال گذشته تریاك ماده اول (باشد می

  ).کننده بوده است
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سن شروع مصرف مواد روانگردان در کشور بسیاز پایین تر از )9
  . می باشد ) تریاك و هروئین(سن شروع مصرف مواد مخدر 

به گفته بسیاري از کارشناسان مواد روانگردان درحال حاضر )10
بعد از تریاك و (باشد دومین میزان مصرف در کشور را دارا می

  ).هروئین
بدلیل وابستگی روانی شدید مواد روانگردان که قابل مقایسه با )11

حتی چندبار مصرف می  ،نیست) تریاك، هروئین و کراك(مواد مخدر 
  .تواند تا آخر عمر شخص را معتاد کند

پس برگشت مجدد به . مواد روانگردان درمان دارویی ندارد)12
نفر  100از هر(باشد  %90اعتیاد پس از درمان غیر داروئی می تواند تا

  ).نفر می توانند طی یکسال پاك بمانند 10تنها
عدم شناخت کافی پزشکان، مسئولین نیروي انتظامی وکلیه )13

  .دست اندرکاران مبارزه با انواع مواد روانگردان
اي پیشگیري از مصرف مواد روانگردان در  عدم تأثیر برنامه)14
  .کشور 
هاي پیشگیري از مصرف  امهلزوم علمی کردن محتویات برن)15

  .مواد روانگردان 
 . لزوم انجام تحقیقات بنیادي در زمینه مصرف مواد روانگردان )16
کمبود بسیار شدیدآموزش هاي تخصصی به آموزش گران در )17

 زمینه پیشگیري از اعتیاد به مواد روانگردان 
کمبود شدید کتب علمی و دانشگاهی در زمینه پیشگیري از )18

 . د به مواد روانگردان اعتیا
 . ایجاد خرده فرهنگ مصرف مواد روانگردان )19
با توجه به وضعیت جهانی مصرف مواد روانگردان و رشد آن و )20

نیز رشد بی رویه مصرف درجوانان، آینده اعتیاد کشور به سمت مواد 
روانگردان خواهد رفت که می بایستی از هم اکنون فکر برنامه ریزي 

 .گیري، مقابله، قانون و درمان باشیم در حوزه پیش
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بایستی بجاي معطوف شدن به  ا در بخش مقابله می هزینه)21
مرزها کمی به سمت ایجاد راهکارهاي کاهش تولید اینگونه مواد در 

 . داخل معطوف گردد
المللی درخصوص مواد در داخل  هاي بین اجراي کنوانسیون)22

 . کشور بایستی مورد توجه قرار گیرد
به روز بودن اطالعات دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر )23

  .بایستی در اولویت قرار گیرد  می
  : بایستی در حوزه مواد روانگردان صورت پذیرد تحقیقات ذیل می

بررسی علل کاهش قیمت شدید مواد روانگردان در طی سالهاي )1
 . اخیر
در در مصرف بررسی تأثیر روند اصالح قانون مبارزه با مواد مخ)2

 ). اصالح قانون به تازگی انجام شده است(مواد محرك و قاچاق آن 
 .بررسی رفتارهاي پرخطر در جامعه و مصرف مواد روانگردان )3
با ) بومی شدن ( بررسی روند تولید داخلی مواد روانگردان )4

 . مصرف مواد روانگردان
 بررسی چگونگی تغییر باورهاي مردم در خصوص مصرف مواد)5

 ...) در حوزه هاي جامعه شناسی و روانشناسی و( محرك 
اثر درخصوص فعالیت هاي پیشگیري  –انجام طرحهاي هزینه )6

 . در کشور 
ارائه راهکارهاي علمی درخصوص جلوگیري از تغییر الگوي )7

  ")محرك و توهم زا(به مواد پرخطر ) تریاك (مصرف از موادکم خطر 
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