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  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 
تی برآورده نکنند و درس  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
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

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

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  یشگفتارپ

مقابله با (درباره مساله موادمخدر همواره به اقدامات پساواقعه 
هاي اجتماعی گرایش به  توجه شده است و زمینه...) مصرف، درمان و 

. مصرف و سوءمصرف مواد کمتر مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است
گردان در  و فراوانی موادمخدر و روان» معتادان«کثرت قابل توجه 

اي اجتماعی است  ما حاکی از آن است که مصرف مواد پدیدهي  جامعه
هاي  گرچه خُردنگري. و باید آن را در متن اجتماعی تحلیل کرد

کند، این  پزشکی امکان مداواي معتادان را مهیا می پزشکی و روان
هاي کالن اجتماعی و پیشگیرانه  ها قادر به ارائه برنامه قبیل خردنگري

قدامات تنها زمانی موضوعیت دارند که فرد وارد این گروه از ا. نیستند
حال آنکه پیچیدگی . شود چرخه مهلک اعتیاد و سوءمصرف مواد می

ها  ي ما بطور اساسی مستلزم توجه به دوره  مساله موادمخدر در جامعه
  . هاي در معرض مصرف و مستعد ورود به چرخه مذکور است و گروه

آنجاست که به رغم همه  بغرنجی مقابله با موادمخدر در ایران
...) انسداد مرز، دستگیري و مجازات، مانورها و (افزاري  اقدامات سخت

براي مواد، این نوع اقدامات به نتایج  تقاضابه دلیل وجود 
هاي اساسی براي کاهش  یکی از برنامه. بخش نیانجامیده است رضایت

. تتقاضا، و در نتیجه محدودکردن بازار موادمخدر، پیشگیري اس
هاي مصرف  شود که زمینه پیشگیري به مجموعه اقداماتی گفته می

توانمندسازي   بخشی به جامعه، آگاهی. دهد مواد را تحت تاثیر قرار می
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از جمله اقداماتی که در ذیل ... مردم، تامین امنیت فضاهاي جامعه و 
اما وسعت تقاضاي مذکور و نیز . گیرد برنامه پیشگیري قرار می

ورهاي مختلف حاکی از آن است که برنامه پیشگیري ي کش تجربه
هاي اجتماعی که  فقط معطوف به افراد جامعه نیست و شناسایی رویه

کنند  و تغییر در چنان  زمینه مصرف و سوءمصرف مواد را مهیا می
در . روند شمار می هاي مهم پیشگیري به هایی هم از جمله برنامه رویه

عد از مساله به بحث گذاشته شود و این گزارش تالش شده است این ب
 .سازوکار کالن اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد

اخیرا از سوي یکی از مسوولین قوه قضائیه اعالم شده است که 
  8و از » اند هاي قضایی دو برابر شده پرونده«فقط در سه سال گذشته 

داقل وقتی ح. میلیون پرونده افزایش یافته است 16میلیون پرونده به 
توان ادعا کرد به  میلیون پرونده باشند می 16میلیون نفر درگیر  32

ي دیگر  در سویه. ایم دست یافته» یک پرونده –هر ایرانی «وضعیت 
دهد برخی جرایم اکنون چنان  نگاهی به اخبار حوادث نشان می

شده است که انتشار اخبار آنها هیچ حساسیتی  نرماالیز و پذیرفته
اخبار پدر کُشی، فرزند کشی و بطور کلی خانواده کشیِ  .انگیزد برنمی

ها درج  محصول مصرف مواد جدید همه روزه در صفحات روزنامه
بی اعتنایی به رخدادهاي . کند شود و هیچ واکنشی ایجاد نمی می

پیرامونی در میان مردم ایران اکنون چنان فراگیر شده است که حتی 
دهد  ستقیما تحت تاثیر قرار میرخدادهاي مهمی که زندگی آنها را م

هم دیگر ...) هاي سیاسی داخلی و  تحریم، خطر حمله خارجی، رویه(
روندهاي مولد سرخوردگی و . کند ي خود دلگرم نمی آنها را به جامعه

روندهاي اعتمادزدا و بطور کلی  سازنده،  ناامیدي، روندهاي منزوي
جامد از جمله ان روندهایی که به بیگانگی اجتماعی و سیاسی می

  . کنند هایی هستند که جامعه را مستعد مصرف موادمخدر می رویه
، 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  دیگري از مساله موادمخدر و روان

. ریزي و اقدام ارائه دهد گذاري،  برنامه هاي جدیدي براي سیاست هاید
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ریزان و مجریان این حوزه با  گذاران، برنامه امید است سیاست
هاي جامعه و نیز تاکیدات مکرر  نظرداشت عمق معضل، وسعت نگرانی

ها و اقدامات  اسناد باالدستی و مقامات ارشد جمهوري اسالمی برنامه
وثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش بینانه و م واقع

  .گیرند
این گزارش با عنوان تحلیل تاثیر فضاي اجتماعی در مصرف 
موادمخدر توسط آقاي علی حاجلی تهیه شده است که الزم است از 
زحمات ایشان و همچنین اعضاي محترم کمیته تشکر و قدردانی 

  .نمایم
  

  علی هاشمی
  ه با موادمخدررئیس کمیته مستقل مبارز

  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  
  
 
 





  
  
  
  
  
  

  مقدمه
مردم چرا : سوال محوري در مورد موادمخدر در ایران این است که

هاي  کنند؟ با این حال، موضوع محوري در برنامه موادمخدر مصرف می
اي، درمانی و پیشگیرانه نه معطوف به این سوال محوري که  مقابله

انسداد مرز براي جلوگیري از (ادمخدر متمرکز است عمدتا به خود مو
بردن تاثیر  هاي درمانیِ دارویی براي از بین زدایی و رویه ورود مواد، سم

در » مصرف مواد«جویی علت  کننده و پی مواد، تمرکز بر فرد مصرف
به عبارت دیگر، اگر موضوع موادمخدر را بصورت گفتمانی ). خود فرد

موضوعات گفتمانی  /ها قل دو گفتمان با ابژهتحلیل کنیم، اکنون حدا
دیده یا در  در نتیجه، آن درکی که مردمِ آسیب. متفاوت وجود دارد

گذران  معرض آسیب از معضل موادمخدر دارند با درك و فهم سیاست
در حالیکه مردم دغدغه مصرف موادمخدر . ریزان متفاوت است و برنامه

هاي  دهند، برنامه قرار میهاي خود  ترین دغدغه را در ردیف مهم
دهد و آنجا هم که به  هاي دیگري را در اولویت قرار می دولتی دغدغه

  . کند اي متفاوت به آن توجه می پردازد به گونه این موضوع می
دادن به دغدغه مردم در قبال مصرف  این نوشته با اولویت

ه براي پاسخ ب. کند به سوال ابتدایی پاسخ دهد موادمخدر تالش می
این سوال محوري ابتدا نگاهی به سیماي جامعه ایرانی با لنز مصرف 

گردان خواهیم انداخت، سپس جامعه به مثابه محل  و روان  موادمخدر
مصرف مواد غیر قانونی مورد بحث خواهد گرفت و در آخر 

گیري خواهیم کرد که علت اصلی مصرف موادمخدر وجود  نتیجه
است که در دسترس » اي شدهن  ریزي فضاهاي خالی و برنامه«

  .شهروندان قرار دارد





  
  
  
  
  
  
  

  سیماي جامعه ایرانی
کسی خبر ندارد که در ایران امروز چه تعداد از افراد موادمخدر یا 

آمارها طی پنج سال اخیر حاکی از وجود . کنند گردان مصرف می روان
کننده دائمی یا تفننی مواد  میلیون نفر مصرف 4هزار تا حدود  800

بر اساس جدیدترین آمار که بطور غیررسمی منتشر شده . وده استب
هزار نفر در ایران موادمخدر یا  100میلیون و  2است، در حال حاضر 

گرچه پژوهشگران درباره این آمار تردید . کنند گردان مصرف می روان
هاي مختلف به  دارند و برخی معتقدند تعداد کسانی که به گونه

ند بیش از این تعداد است، اما براي جلوگیري از پرداز مصرف مواد می
سردرگمی آماري به همین آمار اکتفاء می کنیم و همین تعداد را 

  . دهیم مبناي تحلیل قرار می
درصد از  40این آمار همچنین حاکی از آن است که حدود 

کنندگان از مواد جدید و پرخطر مانند کراك و شیشه استفاده  مصرف
این . د بازارِ مصرف در اختیار مواد سنتی قرار دارددرص 60کنند و  می

مصرف مواد پرخطر  1383در حالی است که، براي مثال، تا سال 
رفت و مواد پرخطر از  شمار نمی بسیار ناچیز بود و چندان تهدیدي به

کنندگان  یافته میان مصرف ي ترکیبات جدید و اخیراً شیوع جمله
   1.است

                                                        
ولـی همـین میـزان در     ،کیلو گرم بوده است 5کمتر از  1384میزان کشفیات شیشه در سال  -1

اخبـار منتشرشـده حـاکی از اقـدام      1389در سـال  . به بیش از یک تن رسـیده اسـت   1388ل سا
عالوه بـر آن همـه روزه اخبـاري مبنـی بـر دسـتگیري       . پلیس علیه چندین مرکز تهیه شیشه بود

  . شود گردان منتشر می ایرانیان در کشورهاي شرق آسیا و نیز اروپا به جرم انتقال مواد روان
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هزار نفري بازي کنیم، نکات  100لیون و می 2اگر بخواهیم با آمار 
  . شود اي آشکار می کننده جالب توجه و نگران

نفره باشند،  4اي  اگر فرض کنیم هر یک از این افراد عضو خانواده
صد هزار نفر از افراد جامعه ایرانی مستقیما با مساله  4میلیون و  8

از جامعه درصد  10یعنی بیش از . اعتیاد و مصرف مواد روبرو هستند
. کنند بخشی از توان مادي و روانی خود را مصروف این معضل می

هاي روانی  درصد از جامعه در معرض انواع آسیب 10بدین ترتیب 
تواند  حاصل از این معضل بوده و احتماال رفتار آنها در جامعه می

اي، تصادف  هاي لحظه نزاع(پذیري کمتري داشته باشد  کنترل
وري اقتصادي و نیز مشارکت اجتماعی  بهره...). و خیابانی، عدم نشاط 

به دلیل . تواند بطور بالقوه کاهش یابد درصد نیز می 10این 
هاي ذهنی و نیز صدمات روانی حاصل از وجود فرد معتاد در  مشغله

توانند نسبت به قانون و عرف اجتماعی  درصد می 10خانواده، این 
سازي  درصد با بازگویی و خاطره 10این   عالوه بر آن،. تفاوت باشند بی

نشاطی را در  توانند ناامیدي و بی هاي خانوادگی خود می از بحران
توانند  درصد می 10بطور خالصه، این . جامعه گسترش دهند

هاي انزواي اجتماعی را چه در خود و چه در افراد پیرامونی  زمینه
ته نماد و ایجاد نمایند و الب...) همکاران، همکالسان، دوستان و (

  . در جامعه باشند» فقدان امنیت«دیده از  اي از افراد آسیب نشانه
هزار نفر فوق متاهل بوده و  100میلیون  2با فرض اینکه نیمی از 

میلیون خانواده ایرانی  1توان اذعان داشت که  می 1همسري دارند،
ر مطابق آما. بطور بالقوه در معرض فروپاشی آشکار یا پنهان قرار دارند

میلیون و  1در حال حاضر مجموعا  1390رسمی منتشره در تیرماه 

                                                        
درصـد از افـراد دستگیرشـده در     40، حـدود  1383رودي به زندان در سـال  براساس آمار و-1

متارکـه یـا   ) درصد 10کمتر از (اند و  یا  اند و بقیه یا متاهل بوده ارتباط با موادمخدر مجرد بوده
نشـان  » ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در ایران«همچنین نتیجه تحقیق . داده بودند همسر از دست

عـالوه بـر آن یکـی از    . درصد مجردنـد  42کنندگان متاهل و  از مصرف درصد 48دهد که  می
ي ایرانـی آن اسـت کـه، بـر خـالف نـرم جهـانی، اغلـب          هاي متمـایز اعتیـاد در جامعـه    ویژگی
  . کنندگان مواد متاهل هستند مصرف
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این زنان یا به دلیل طالق و . هزار بانوي فاقد همسر وجود دارد 500
. آیند یا به دلیل فوت یا نبود همسرشان اکنون زن مجرد بشمار می

شغل و درآمد، (اگر مشکالت مختلف این قبیل زنان را در نظر بگیریم 
و در نظر داشته باشیم که ...) ی، موانع عرف اجتماعی و امنیت اجتماع

جامعه ایرانی اکنون نیز توان تحمل این همه مشکل را ندارد، خواهیم 
میلیون زن دیگر به این تعداد زنان  1 احتمالیدید که افزایش 

این . تواند جامعه ایرانی را کامال مستهلک و فروپاشیده نماید می
روانی، اجتماعی و اقتصادي است که بعید هاي  استهالك شامل بحران

رسد مدیران فعلی کشور توان مواجهه با و تدبیر آن را  به نظر می
اي مانند جامعه ایران که بنیاد آن بر  عالوه بر آن، جامعه. داشته باشند

خانواده متکی است و انسان ایرانی هیچ پناهگاهی غیر از خانواد ندارد 
که اکنون نیز در وضعیت شبه (نواده در صورت مواجهه با بحران خا

 /و نه فرهنگی 1»اي سرزمینی جامعه«عمال به ) برد بحرانی بسر می
ي  پیامدهاي تمدنی و سیاسی چنین جامعه. شود اجتماعی تبدیل می

تواند  ي مغوالن می اي چندان هولناك است که بدون حمله سرزمینی
  . جامعه ایران را به عصر حمله مغول بازگرداند

گردان  هزار نفر در کشور موادمخدر و روان 100میلیون و  2تی وق
کنند یعنی شبکه وسیعی از تولیدکننده، قاچاقچی،  مصرف می

کننده و البته وابستگان حکومتی فاسد وجود دارد که مواد  توزیع
هاي  عالوه بر تحمیل هزینه 2.نمایند مصرفی این افراد را تامین می

ساز  اي قرینه وجود چنین شبکه 3د ملی،اقتصادي این شبکه بر اقتصا
                                                        

شـناختی، شـامل سـرزمین     شود، مطابق تعاریف رایـج جامعـه   آنچه از آن با نام جامعه یاد می -1
فرهنگ مشـترك در واقـع   . مشترك است) دولت(ك، فرهنگ مشترك و واحد سیاسی مشتر

نقش انسجامی و چسبندگی دارد که که افراد را در جغرافیاي مشترك به سلیقه سیاسی خـاص  
ي ســرزمینی تقلیــل زنــدگی مشــترك بــه حضــور در قلمــرو  مقصــود از جامعــه. زنــد گـره مــی 

  .و سیاسی استتوجه به نظام فرهنگی  جغرافیایی مشترك بی
 1بانـد قاچـاق موادمخـدر منهـدم شـده و بـیش از        27000بـیش از   88تـا   68هاي  طی سال  -2

  . اند هزار نفر به جرم قاچاق یا توزیع مواد دستگیر شده 900میلیون و 
هزار میلیارد تومـان اسـت کـه از     10اقتصاد موادمخدر حدود  1383بر اساس برآورد سال   -3

  .شود نیم میلیارد تومان هزینه دولت صرف مقابله با موادمخدر می این مبلغ حدود دو و
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شکنی و اقدام تبهکارانه در ایران امري سهل  این مطلب است که قانون
توان در  معناي این قرینه آن است که به راحتی می. پذیر است و امکان

معناي بدتر آن است که . برابر حاکمیت در ایران مقاومت و مقابله کرد
هاي  توان با انواعی از روش و می حاکمیت در ایران نفوذپذیر بوده

تر،  به عبارت روشن. کثیف ولی پنهان حاکمیت را همراه خود کرد
اي حاکی از آن است که حاکمیت در ایران ارزشی  وجود چنان شبکه

خود قائل نیست و فقط دلخوش از آن است » شرافت حاکمیتی«براي 
ري تخلف پذی وجود اندیشه امکان. »بسوزاند«که موادي کشف کند و 

و جرم، که قویاً از وجود و گستردگی معضل مصرف موادمخدر تقویت 
شود که وقتی فردي در برابر دیوار قانون قرار  شود، موجب می می
جاي تمکین به آن به عنوان اولین راه به دور زدن قانون و ه گیرد ب می

 تر، اعمالِ ناکارآمد قانون و به عبارت روشن. شکستن آن مبادرت نماید
ساز گسترش  تواند یکی از عوامل زمینه ناتوانی در مهار این معضل می

اعمال کارآمد قانون به معناي تشدید . قانونی در کشور تلقی شود بی
اي از  افزاري نیست بلکه قرار دادن آن در منظومه هاي سخت رویه

اقدامات تکمیلی است که طی آن اعمال قانون منتج به مهار معضل 
  . شود

میلیون پرونده قضایی در  12سه دهه گذشته بیش از  در طول
کشور تشکیل شده است و در این مدت بیش از دوازده و نیم میلیون 

درصد بطور مستقیم و  45از این تعداد حدود  1.اند نفر به زندان افتاده
درصد بطور غیرمستقیم به یکی از دالیل مرتبط با موادمخدر به  18

داشت هر  ضل موادمخدر در کشور وجود نمیاگر مع. اند زندان افتاده
درصد  60وقتی . یافت درصد کاهش می 60یک از این آمارها حداقل 

                                                        
هزار نفـر بطـور مسـتقیم در ارتبـاط بـا       200میلیون و  5هاي پس از انقالب بیش از  طی سال -1

کـه برخـی البتـه سـابقه دسـتگیري چنــدباره      (انـد   جـرایم مربـوط بـه موادمخـدر دسـتگیر شـده      
شـوند کـه جـرایم آنهـا گرچـه بطـور مسـتقیم         د زندان مـی عالوه بر این، افرادي وار). اند داشته

ماننـد  (ولی مصرف مواد در نوع جرم و تخلف آنها دخیـل اسـت    ،مربوط به موادمخدر نیست
کند، نزاع یـا قتلـی کـه محصـول مصـرف مـواد        اي که به دلیل مصرف مواد تصادف می راننده

  ...).است و 
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قضایی کشور محصول پدیده موادمخدر است  -معضالت حقوقی
بنابراین باید در ) گفته هزار نفر پیش 100میلیون و  2یعنی همان (

یل تداوم وجود انتظار آن بود که دستگاه قضایی و تنبیهی کشور به دل
. معضل موادمخدر همچنان گرفتار تعدد پرونده و اطاله دادرسی باشد

کننده به معناي تداوم وجود  هزار نفر مصرف 100میلیون و  2وجود 
کننده این معضل و در نتیجه به معناي تداوم  شبکه تبهکار تغذیه

وقتی نهاد قضایی و داوري جامعه دچار . تبعات قضایی پیشین است
ترین ارکان برسازنده  گرفتاري وسیعی باشد عمال یکی از اصلی چنین

شود و عمال همه  گیري می کننده جامعه دچار زمین و تنظیم
  . شوند هاي نوسازنده حاکمیتی با مانع جدي روبرو می برنامه
کننده موادمخدر عالوه بر آنکه ممد  هزار مصرف 100میلیون و  2

ز مشاغل مشروع جدیدي است سا زمینه ،حیات شبکه تبهکاري است
مشاغلی . اي براي پیشرفت کشور ندارند ولی فایده ،که گرچه مفیدند

گر اعتیاد، کارخانه  مانند پزشک متخصص اعتیاد، روانپزشک درمان
ي این مشاغل  داروسازيِ مواد جایگزین اعتیاد و موارد مشابه از جمله

بهداشتی است در حالیکه کشور نیازمند ارتقاء شرایط . جدید هستند
هایی از جامعه تامین  و در حالیکه نیروي انسانی الزم براي بخش

نشده است، گسیل بخشی از نیروي انسانی کشور براي مواجهه با 
. شود مصرف موادمخدر موجب استهالك سرمایه انسانی کشور می

باتر آنکه این گروه مشاغل جدید براي تامین امنیت شغلی خود  اسف
سازي در ادامه خود  نهادینه. خود را نهادینه سازندناگزیرند مشاغل 

یعنی چرخه . شود اي عامل وجود و تداوم معضل می بطور پیچیده
  .معیوبی که اگر مدیریت نشود رهایی از آن بسیار مشکل خواهد بود

کننده موادمخدر و  هزار مصرف 100میلیون و  2در نهایت، وجود 
که بطور مستقیم درگیر این هزار نفري  400میلیون و  8به عبارتی 

معضل هستند به خودي خود به معناي وجود پتانسیل قوي نارضایتی 
ها از نیمه دوم قرن بیستم به بعد و به  دولت. اجتماعی و سیاسی است

دنبال آن هستند ه ویژه در ابتداي قرن بیست و یکم بطور محوري ب
و با تولید هاي سیاسی و اجتماعی را کاهش داده  که زمینه نارضایتی
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شده  رضایت به تولید و بازتولید حاکمیت خود در جهانِ جهانی
کننده  در جهان فعلی دیگر تنها کنشگران داخلی تعیین. بپردازند

ها،  نه تنها تمدن. وضعیت سیاسی و اجتماعی یک کشور نیستند
ها و کشورهاي دیگر وارد عرصه کنشگري در داخل  فرهنگ

ر آن کنشگران جدیدي حضور دارند که از اند، عالوه ب ها شده حاکمیت
هاي جدید چندملیتی و  ملت خارج شده و در قواره - قواره دولت

تواند  لشکر ناراضیان در هر کشوري می. شوند چندفرهنگی ظاهر می
گروه هدف اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مناسبی براي این 

ترده در نتیجه، وجود چنین بستر گس. کنشگران جدید باشند
نارضایتی در کشور عمال به معناي وجود زهدان مناسبی براي نضج و 

  .رشد تعارضات تمدنی، فرهنگی و سیاسی است
  

  جامعه و فضاهاي کنش
یعنی این جامعه . اي مشبک است جامعه مدرن بالضروره جامعه

بندي کرده و وارد  کند همه فضاهاي درونی خود را طبقه تالش می
هرچه قطعات دور از دسترس بیشتري در . دحوزه هنجاري خود نمای

این جامعه وجود داشته باشد، امکان و شدت ناهنجاري و ناهمنوایی 
مندکردن جامعه، کنش شهروندان  با شبکه. تواند افزایش پیدا کند می

هاي  شود و از این طریق امکان بروز کنش هاي آشنا می وارد شبکه
مشروع » مخزن کنشِ« هرچه. آید خارج از قاعده کمتري بوجود می

گرچه . شود تر باشد امکان ناهنجاري کمتر می اي گسترده هر جامعه
توان کامال مشبک کرد و همه قلمروهاي آن را  اي را نمی هیچ جامعه

مندي را در جامعه بطور دائمی  توان شبکه به نظم درآورد و نیز نمی
مندي جامعه موجب کاهش  تثبیت کرد، اما افزایش ظریب شبکه

  .شود ناپذیري کنش شهروندان می بینی یشپ
مندسازي جامعه فرایندي است که طی آن الگوهاي  شبکه

اي که هر یک از  شوند به گونه هنجاري مقبول بطور موسع تعریف می
اي  تواند شبکه شهروندان با عالیق و سالیق مختلف و متنوع خود می

اي  جامعه هاي هر حکومت یا بدیهی است ظرفیت. از کنش را برگزیند
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تمدنی و نیز  - هاي فرهنگی این ظرفیت برگرفته از ارزش. متغیر است
مندسازي  در عین حال هر چه توانایی شبکه. مالحظات امروزین است

یک جامعه یا حکومت محدود باشد و موانع ارزشی، سنتی، قانونی و یا 
مندسازي وجود داشته باشد،  روزمره بیشتري در برابر این شبکه

هاي  هاي بیشتري در برابر کنش ا حکومت مذکور با چالشجامعه ی
ي  دامنه به ویژه اگر به تغییرات پهن. شهروندان خود مواجه خواهد بود
که بطور   شدن را وارد تحلیل نماییم، امروزه توجه کنیم و عامل جهانی

هاي قرار  اي از الگوهاي بیرونی را در دسترس درونی وسیعی مجموعه
هاي آن بیش از پیش  مندسازي و یا محدودیت ی شبکهناتوان  دهد، می

  .آفرین خواهد بود مشکل
اي  توان به محتواي رسانه براي یک نمونه افراطی از این چالش می

یکی . و استقبال بینندگان ایرانی از آن اشاره کرد» فارسی وان«شبکه 
اي نشان داده است علت استقبال جامعه  شناسان طی مقاله از جامعه

محصول  هاي این شبکه از سریال مخصوصا استقبال زنان،  نی،ایرا
به عبارت دیگر از آنجا که . گیرانه زنان است شرایط دشوار و سخت

هاي جامعه براي زنان شدیدتر است، تابوشکنی این  محدودیت
ها و نیز به تصویرکشیدن هر آنچه که مبادرت به آن در جامعه  سریال

فجیعی منتهی شود، بینندگان این  تواند به پیامدهاي ایرانی می
این در واقع . نماید ها را از نظر بصري و ذهنی ارضاء می سریال
اي از چالش امر محلی و امر جهانی است که در جامعه ایرانی  نمونه

هایی  شده در چنان سریال گرچه رفتارهاي مشاهده. ظهور کرده است
ي کسانی که حتی از سو...) مالحظگی جنسی و  مانند خیانت، بی(

شود و یا  کنند لزوما تایید نمی ها را بطور جدي دنبال می این برنامه
گیرد اما این اصطکاك میان دسترسی به  سرلوحه عمل قرار نمی

) نامحدود(با تصور شبکه کنش جهانی ) محدود(شبکه کنش محلی 
شدن توجیهات و دالیل وضع  رفتن و یا سست عمال منجر به زیر سوال

  . شود ی میموجود محل
توان  در واقع نکته مهم و وضعیت دشوار آنجاست که چگونه می

عرف، شرایط سیاسی   دین، فرهنگ،(میان چارچوب مرجع هنجاري 
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و تمایالت واقعی شهروندان که متنوع و متکثر است ...) یا اجتماعی و 
دادن بیشتر شود، توانایی  هر چه توانایی آشتی. آشتی برقرار کرد

حکمرانی در جهان امروز بر خالف . بیشتر خواهد شد حکمرانی نیز
هاي سیطره شاه یا سلطان، بیش از آنکه مبتنی بر سلطه و اعمال  دوره

قدرت یک طرفه باشد، عمدتا از طریق تولید رضایت و همزمان اعمال 
ها تالش  یعنی حاکمیت. پذیرد قدرت از طریق رضایت صورت می

. یز کنش به اعمال قدرت بپردازندانگ کنند با ایجاد فضاي رضایت می
اي در ظاهر  گرچه مطابق فلسفه سیاسی سنتی چنین دوگانه

هاي جدید در جهان کنونی امکان تحقق  نما است، اما فرصت متناقض
هسته . نماید چنین امر به ظاهر متناقضی را بیش از پیش مهیا می

 هاي زندگی را کم کن، دشواري«اي آن است که  مرکزي چنین ایده
گرفته بهره بگیر تا شهروندانت را  در همان زمان از تسهیل صورت

براي مثال در تجربه کشور . »ي به خود کنی بیشتر مطیع و وابسته
هاي رفاهی  یابد، برنامه کاري افزایش می امریکا وقتی نرخ جرم و بزه

هاي مورد بحث  گذاري گروه هاي گوناگون و با هدف مانند ارائه وام
وقتی فردي گرفتار پرداخت اقساط بانکی خود است و . بدیا افزایش می

در وضعیتی که تاخیر ناچیز، مثال سه ماهه، ممکن است به مصادره 
کند از اقداماتی که  اموال او بیانجامد، شهروند بطور جدي تالش می

ممکن است منبع درآمد او را به خطر بیاندازد، و از این طریق موجب 
شود  می» تربیت«ترتیب او  بدین. کند می مصادره اموالش شود، دوري

در مقابل، وقتی . هاي مقبول عمل نماید که در چارچوب کنش
شهروند داراي دایره کنشی محدودي است و این دایره محدود توان 

آوري به  پاسخگویی به عالیق و سالیق او را ندارد، در نتیجه، روي
تواند خارج از دایره مذکور باشد امري کامال  هاي جدید که می کنش

  . محتمل است
اي مانند جامعه ما، که تعداد  صرف موادمخدر در جامعهپدیده م

گردان مصرفی متنوع  کنندگانش زیاد و انواع موادمخدر و روان مصرف
دهد که فضاهاي کنش شهروندان تا چه حد  است، به خوبی نشان می

کنندگان مواد مطابق آمار  وقتی تعداد مصرف. تنگ و محدود است
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قابل تشکیک است، حدود دو  شماري قویا دلیل کمه رسمی، که ب
توان ادعا کرد که مصرف موادمخدر و  شود، می میلیون نفر برآورد می

اي یک پدیده شخصی و معطوف به  گردان در چنین جامعه روان
به عبارت دیگر این تعداد باالي . کنندگان درونی فرد نیست تعیین
دهد پدیده مصرف مواد یک پدیده کامال  کننده نشان می مصرف

» تولید«بودن این پدیده بدان معنا است که  اجتماعی. تماعی استاج
  . ي مواد محصول یک روند اجتماعی است کننده مصرف

ي مواد است به دو طریق  کننده این روند اجتماعی که مولد مصرف
کنند  یا روندها خود مستقیما مداخله می. به تولیدگري مشغول است

مانند روابط معیوب در خانواده (و نتیجه جانبی آنها تولیدگري است 
و یا آنکه روندهاي کالن اجتماعی محدودیت دسترسیِ ) یا اجتماع

رفتاري ایجاد کرده و در شرایط مقتصی قادر نیستند رفتارهاي 
جایگزین مناسبی در برابر شهروندان قرار دهند و به همین دلیل 

آوري به مصرف مواد در لحظه فقدان دسترسی رفتاري رخ  روي
  .دهد یم

تولیدگري به مثابه نتیجه جانبی روندها امري بسیار پیچیده و  - 1
در یک تحلیل کالن چنانچه فضاي . نیازمند واشکافی دقیق است

جامعه به فضاي ناامیدي و سرخوردگی تبدیل شود، براي مثال یک 
بحران فراگیر اقتصادي مانع از آن شود که شهروندان توانایی برسازي 

هاي  ناسب داشته باشند و یا، مثالی دیگر آنکه، سقفانداز م یک چشم
حضور اجتماعی و کنش فراشخصی چندان کوتاه باشد که افراد را به 

  ي خود هدایت کند، نوعی بیگانگی نسبت به تصمیمات کالن جامعه
بطور  ،صورت رفتارهاي خودویرانگر مانند مصرف مواد در این

دیگر، در شرایطی که به عبارت . گیري افزایش خواهد یافت چشم
نسبت شهروندان با نظامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و یا 
بطور کلی نظم هنجاري جامعه دچار اختالل شود و فرد خود را در 

شرایطی که از آن (ناپذیر بیابد  هاي مداخله سازي اي از تصمیم زنجیره
... و  »مشارکت وابسته«، »جهان استثمار زیست«با عناوینی از قبیل 

دچار »  پیرامونی«، رابطه هنجاري فرد با جامعه )شود نام برده می
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گزینی  شود که فرد به عزلت شود و این خود موجب می گسست می
هاي خودساخته مسلکی  آوري به جزیره روي. اجتماعی روي آورد

مانند مصرف مواد ممنوعه یا طرد (و فراغتی ) هاي جدید مانند عرفان(
البته در جوامع دیگر . پیامدهاي این وضعیت هستندي  از جمله) شده

ي غرب، به دلیل آنکه این وضعیت بیش از نظام سیاسی  مانند جامعه
ها  آید، دولت واسطه نظام اقتصادي بوجود میه و فرهنگی جامعه ب
کنند در چارچوب نسبتا موسع هنجاري خود  همواره تالش می

ک گسست بنیادین فضاهاي جدید ایجاد کنند که این گسست به ی
براي مثال آنها با تولید فضاهاي فراغتی و برسازي . تبدیل نشود

ي معطوف به لذت شخصی قادرند این  الگوهاي زندگی روزمره
  . اي و مهارشده تبدیل کنند جامعه -گسست را به یک گسست درون

نکته قابل توجه آن است که این جامعه ایرانی نسبت به بسیاري 
جامعه پسا . پذیري بیشتري دارد ر این روند آسیباز جوامع در براب

انقالبی ایران اکنون در حال تجربه نوعی مدیریت اجتماعی است که 
هاي  این نوع مدیریت، بنابر بنیان. داند خود را متولی دو جهان می

معرفتی خود، مدعی است مدیریت جامعه فقط به معناي مدیریت 
  و حتی مقدم بر آن،  آن، زندگی مادي شهروندان نیست و عالوه بر

. نیل به سعادت اخروي در نقطه مرکزي مدیریت اجتماعی قرار دارد
هر چه این داعیه داراي . الوصول نیست چنین رسالتی البته سهل

تواند  پذیري آن نیز به همان میزان می شمولیت بیشتري است، آسیب
بر امر قدسی به دلیل آنکه این داعیه مبتنی   عالوه بر آن،. بیشتر باشد

و فرازمینی است مداخله نقادانه و یا رویکرد انتقادي به آن چندان 
تواند در جریان نقد و  پس، هم این داعیه کمتر می. سهل نیست

مداخله اجتماعی سیقل یابد و هم هرگونه مقاومتی در برابر آن 
تواند تبعات سنگینی بدنبال داشته باشد زیرا این مقاومت فقط  می

بلکه  ،گذاري اجتماعی نخواهد بود در برابر سیاست یک مقاومت
اما نکته آنجاست . تواند به اعتراض در برابر امر مقدس تعبیر شود می

اي، چه قدسی باشند یا عرفی، در نهایت توسط  هاي جامعه که برنامه
آیند که این کارگزاران مانند  اي از کارگزاران به اجرا درمی مجموعه
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هاي  گاه خالی از اشکال و مبرا از تخمین یچهمه کارگزاران دیگر ه
نخواهند ... انگاري، اجراي ضعیف و  ریزي نادرست، سهل غلط، برنامه

شدن آن،  ي سعادت و اجرایی بنابراین حد فاصل میان ایده. بود
تواند حتی به وضعیتی  اي بعید و پر سنگالخ است که می فاصله

  براي مثال،. یانجامدمنتهی شود که ایده مقدس به نتایج نامقدس ب
چنانچه کارمند یک بانک از منابع بانکی اختالس کند این امر چندان 

استفاده در  چراکه بانک محل کسب سود است و سوء  ،عجیب نیست
این وضعیت چندان دور از ذهن نیست، اما در وضعیتی که رستگاري 

شمار  نهایی در دستور کار است، کافی است فقط یکی از افراد بی
خیل در امر رستگاري داراي رفتاري نادرست بوده و یا خالفی د

مرتکب شود، نتیجه این وضعیت نه رسوایی فرد متخلف که البته 
یعنی نارضایتی حاصله . بخش است شدن امر رستگاري کشیده سوال به

تواند پیامدهاي بنیادین فراوانی داشته باشد چرا  در این وضعیت می
  .ردم فزاینده خواهد بودکه در این وضعیت توقعات م

تواند بطور ناخواسته  فضاي اجتماعی به گونه دیگري هم می - 2
وقتی فضاي اجتماعی قادر به . کننده موادمخدر باشد مولد مصرف

تعریف شرایط رفتاري مناسب و متنوع نباشد و از سوي دیگر 
به درست یا (دسترسی شهروندان به الگوهاي رفتاري خاصی را 

سازد، عمال امکان کجروي را مهیا کرده و ناخواسته  محدود) نادرست
به عبارت دیگر در این . مشوق رفتارهاي ضد اجتماعی خواهد بود

شود که هر امري  آنقدر کوچک و محدود تعریف می» اجتماع«شرایط 
سازي فضاي  تنگ. تواند به ورطه ضد اجتماعی بغلطد بسرعت می

هروندان مانند هم اجتماعی مبتنی بر این ایده است که همه ش
هستند و یا چنان قابلیتی وجود دارد که بتوان همه آنها را مانند هم 

شود تا از  بر این اساس نوعی یونیفورم اجتماعی ساخته می. ساخت
اما آنچه که . سهولت صورت پذیرده این طریق فرایند همانندسازي ب

ر این ایده از آن غافل است، پتانسیل مقاومت شهروندان در براب
گرچه شهروندان در برابر قواي قاهره نظام . هاي فرادستی است رویه

اجتماعی همواره در موضع ضعف قرار دارند، اما این بدان معنا نیست 
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توان در هر شرایطی تربیت کرد و به هر سو که اراده  که آنها را می
ها دائما به دلیل تخمین نادرست  بسیاري از دولت. شود هدایت نمود

. شوند هاي متعددي می یی مقاومتی شهروندان دچار آسیباز توانا
تواند دامنه وسیعی داشته باشد و  توانایی مقاومتی شهروندان می

براي مثال یکی از . شامل غرولند درونی تا قیام علیه وضع موجود شود
ریاکاري و «اشکال مقاومتی شهروندان در جامعه کنونی در نوعی 

ابد که طی آن شهروندان هرگاه ی نمود می» ظاهرسازي اجتماعی
درخواست خدمات دارند خود را به شکل هنجارهاي رسمی در 

سرعت و بدون ه شوند ب آورند و وقتی از این وضعیت خارج می می
این نوع . کنند ي خود مراجعه می هیچ نگرانی به الگوهاي خودخواسته

ه هاي مدیریتی جامعه نیز مشاهد توان در رده ظاهرسازي را حتی می
  . نمود

طبیعی است همه شهروندان سراغ یک نوع مقاومت نخواهند 
هاي شخصی با نوعی پوچی و درماندگی ترکیب  وقتی گرفتاري. رفت

چه در سطح کالنِ جامعه و چه (شود و امیدي به همراهی اجتماعی 
ترین راه  الوصول وجود نداشته باشد، البته سهل) در سطح خرد خانواده

در این شرایط، مصرف مواد . مساله پاك شود حل آن است که صورت
  . خواهد بود» بهترین دوا«گردان  مختلف مخدر و روان
ي تنگیِ فضاي اجتماعی با نارضایتی از شیوه  تقاطعِ سه جانبه

مدیریتی جامعه و در ضلع سوم، مقاومت هنجاري شهروندان موجب 
ن هاي جدیدي فراروي شهروندان قرار گیرد که اکنو شود کنش می

بنابراین ورود به این عرصه . خارج از نظم هنجارین موجود قرار دارد
و در نتیجه به معناي انقطاع کالمی » اتمام جامعه«کنش به معنی 

یکی از اولین نقاط اتمام جامعه . میان شهروند و نظم هنجاري است
. گردان است آوري به مصرف موادمخدر و روان در وضعیت فعلی روي

معناییِ وضع موجود را رفع نموده و  نها بیگانگی و بیاین مصرف نه ت
دهد، عالوه بر آن فرد را از همه قیود جامعه  معناي جدیدي ارائه می

. نماید دهد که فرد اراده می سازد و زندگی را آنگونه جلوه می رها می
نشیند و  بر جاي هنجار می) »میل«یا به بیان روانکاوانه (یعنی اراده 
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» رهایی بزرگ«آید که موجب  ه کوچکی بوجود میدر نتیجه جزیر
  . شود فرد می

اگر در دهه پنجاه شمسی، ایدئولوژي و عصیان سیاسی 
معنایی نظم موجود را پاسخ دهد و ورود  توانست آن بیگانگی و بی می

توانست به  می» روح جمعی«هاي منتهی به  افراد کاریزماتیک و رویه
د، اکنون موادمخدر و منجر شو» جامعه جدید«بسیجی براي 

جاي ه گردان جایگزین بسیار مناسب و در دسترسی است که ب روان
به توهم از طریق ) 50مدل دهه (تعالی از طریق روح جمعی 

طنز روزگار آنجاست که روح . شود دستکاري شیمیایی بدن منتهی می
جمعی مذکور چنان پرنفوذ بود که توانست از افراد عادي جامعه 

سیاسی و سپس نیروهاي متعهد جنگی بسازد و از  کنشگران جديِ
آموزان دبیرستانی بسیجی و یا افراد عادي و کمتر  این طریق دانش

ها یا  اي که در جنگ مشارکت داشتند را به ایدئولوگ آموخته دانش
براي مثال نگاه کنید (نظام جدید تبدیل کند » روشنفکران ارگانیک«

، اما فضاي )نامه شهدا ی در وصیتهاي دکتر شریعت به بازتولید ایده
آموخته و متخصص را به ورطه  امروزین چنان است که افراد دانش

اگر پیش از این . آورد کشاند و روندي معکوس را بوجود می توهم می
اي  پدیده) ي مواد یا حداقل مصرف ویرانگرانه(پدیده مصرف مواد 

هد مواد د مختص به طبقات فرودست بود، اکنون آمارها نشان می
جدید بیش از همه از سوي جوانان، بویژه اقشار متوسط و باال، و 

  . تر جامعه با اقبال مواجه است نیروهاي کیفی
ي  کننده توان این ادعا را مطرح کرد که مصرف بنابراین می

نشینی افراد که دقیقا در  گردان نه در کنج خلوت موادمخدر و روان
اي که به خودي خود ربطی  پهنه .شود ي عیان جامعه تولید می پهنه

ي  کننده ي آن تولید مصرف اما نتیجه ناخواسته ،به مصرف مواد ندارد
گر، تولید حس و میل گریز از مرکز  مواد، تولید افراد خشونت

خانوادگی، شراکتی، (هاي ضد انسجامی  خانوادگی و تولید رویه
هاي  نامهشاید به همین دلیل باشد که بر. است) اي انجمنی و جامعه

اند باري از این معضل بزرگ  ايِ تاکنونی نتوانسته اي و مقابله مبارزه
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ها و عوامل مولد بپردازند  هایی که بیش از آنکه به ریشه برنامه. بکاهند
  .اند به صورت مساله و به علل مبغیه توجه کرده

  
  شواهد اثباتی 

ی ادعاي تحلیلی این نوشته مبنی بر مداخله موثر فضاي اجتماع
گردان از سوي برخی  ي موادمخدر و روان کننده در تولید مصرف

گرچه ارائه فهرست دقیق از این . ي ما قابل اثبات است شواهد جامعه
شواهد نیازمند پژوهش میدانی و کیفی دقیق است، فهرستی از این 

  :شواهد عبارتند از
 -1384(» نگرش ایرانیان به مصرف موادمخدر«مطابق پژوهش . 1

از میان دالیل بیست و هفت گانه براي ) مبارزه با موادمخدرستاد 
اند،  مصرف موادمخدر، دالیلی که به محیط پیرامونی فرد مربوط بوده

مانند خانواده، دوستان و بطور کلی فضاي واقعی کنش فردي، در 
یعنی مردم معتقد بودند که فضاي خُرد . ردیف اول قرار داشتند

درك مردم از زندگی . ادمخدر استاجتماعی عامل اصلی مصرف مو
توانند  آنها نمی. روزمره خود همواره مربوط به فضاي خرد کنش است

نام ه واسطه به درك فضاي کالن اجتماعی نائل شوند و آنچه آنها ب بی
کنند همان فضاي خرد کنش  جامعه یا فضاي اجتماعی تجربه می

  . است
ت و کردارهاي مطابق همان پژوهش، دینداري و شدت اعتقادا. 2

یعنی . ي معنادار و معکوسی با گرایش به مصرف مواد دارد دینی رابطه
گویان در امر دینی بیشتر بوده است، آنها  هرچه مشارکت دینی پاسخ

دهد که  این نشان می. اند تري نسبت به مواد داشته نگرش منفی
تواند  می) در اینجا دینی(قرارگرفتن در نوعی فضاي اجتماعی 

. ان یک نوع چتر حمایتی مانعی در برابر گرایش به اعتیاد باشدعنو به
کنند و یا در  این بدان معنا نیست که دینداران موادمخدر مصرف نمی

انجامد،  هاي دینی لزوماً به کاهش مصرف مواد می گرفتن رویه پیش
شود که وقتی دسترسیِ  بلکه از این گزاره چنین معنایی مستفاد می

تر است، جذابیت معنایی مصرف مواد کاهش  همعنایی فرد گسترد
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در این . عالوه مفهوم دینداري نیز بطور خاصی مطرح است به. یابد می
پژوهش دینداري با متغیر مشارکت در مراسم مذهبی سنجیده شده 

عبارت دیگر دینداري نه به نهاد روحانی اشاره دارد و نه لزوما  به. است
 .کنش دینداري موضوعیت داردبلکه خود  ،به اعتقادات و باورها

شونده بیشتر  در همان پژوهش هر چه انسجام خانوادگی پرسش. 3
یافته  گیري کاهش می گرایش به مصرف مواد بطور چشم بوده است،

گفتگوي   از قبیل  با متغیرهاي   انسجام خانوادگی. است
گرانه  خانوادگی،مشارکت جمعی در تصمیمات و رویه غیرسرکوب درون

این بدان معناست که وقتی محیط خُرد زندگی . شده بود سنجیده
داراي مناسبات سالم و روابط مشارکتی است، کنش مصرف مواد 

 .کند کمتر رسوخ می
  
  بندي جمع

بدون شک اقداماتی مانند کنترل و انسداد مرز براي جلوگیري از 
ورود موادمخدر و مواد غیرقانونی به کشور ضروري است؛ مقابله 

کننده مواد بسیار مهم  دهنده و توزیع هاي انتقال با گروه جانبه همه
گیرانه قانون درباره جرایم مربوط به موادمخدر  است؛ اعمال سخت

بویژه درباره تولید و توزیع الزم است؛ اقدامات درمانی و بهداشتی 
هاي  و حیاتی است؛ برنامه  براي ترك و رهایی از مصرف بسیار ضروري

به تحریک ذهنیت شهروندان براي آگاهی آنها از  ي معطوف پیشگیرانه
ي این اقدامات تنها  خطرات مصرف مواد موثر و مفید است؛ اما همه

زمانی معنا خواهند داشت و تاثیرگذار خواهند بود که منتهی به 
  . ي مطلوبی شوند نتیجه

هاي گسترده امنیتی براي کنترل مرز و مقابله با  به رغم برنامه
این . ر، آمار کشفیات موادمخدر همچنان باالستقاچاق موادمخد

از یک سو به معناي موفقیت : اي دارد باالبودن آمارها معناي دوگانه
انتظامی و امنیتی در این حوزه است و از سوي دیگر به معناي 

. جریان انتقال و توزیع موادمخدر در ایران است» ناپذیري کنترل«
ازهم مواد بیشتري وارد شود ب یعنی هرچه مواد بیشتري کشف می
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عالوه بر آن، بر فرض که تمام مرز هم بطور کامل  1.گردد کشور می
هایی  کنترل شود، تولید مواد شیمیایی جدید در داخل کشور سیگنال

ها در مرز و اقدام  گذاري دهد که عمال همه سرمایه اي می ناامیدکننده
  . برد امنیتی را زیر سوال می

ها در  گیري به رغم تشدید سخت در حوزه اقدامات قضایی
کننده  هاي متوالی و با وجود آنکه دستگیري قاچاقچی و توزیع دوره

شود،  مواد موجب صدور احکام سنگین تنبیهی و نیز مصادره اموال می
کنند و این  همچنان افرادي وجود دارند که در این بازار فعالیت می

  . جدید استبازار از نظر اشتغال فاقد نیاز به نیروي کار 
سازي نیز به رغم رشد امیدوارکننده  درباره حوزه درمان و سالم

کنندگان به مراکز درمانی ترك اعتیاد، آمارها حاکی  ي مصرف مراجعه
کنند مجددا به  بسیاري از افرادي که ترك می. از عدم موفقیت است

. کنند روند و یا از مواد جایگزین استفاده می سراغ مصرف مواد می
گذاري موثرتري در حوزه  رسد همچنان باید سرمایه به نظر می گرچه

درصدي عود مصرف مواد نباید مانع از  90درمان داشت و آمارهايِ تا 
ها شود، باید این سوال را پرسید آیا صرفا تاثیرات  تداوم این برنامه

جا مانده از مصرف مواد است که این افراد را مجددا بسوي مصرف  به
  د یا عوامل دیگري در این امر دخیل هستند؟کشان مواد می

در حوزه پیشگیري گرچه در یک دهه گذشته اقدامات متعددي 
حال  رخ داده است و رویکردهاي جدیدي بوجود آمده است، با این

کننده موادمخدر همچنان حاکی از  وجود افراد جدید مصرف
ز کاهش سن مصرف مواد و نی. تاثیرگذاري محدود این اقدامات است

ي  گردان شاهدي از ورودي جدید به جامعه شیوع مواد روان
ضمن تاکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و . کننده است مصرف

هاي پیشگیرانه، الزم است همچنان  افزایش افراد تحت پوشش برنامه

                                                        
خیـر رشـد صـعودي چشـمگیري داشـته      هـاي ا  میران کشفیات تریاك و هـرویین طـی سـال    -1

ایـم و در   درصدي کشف انواع مواد بوده 100در نیمه دوم دهه هشتاد شاهد رشد تقریبا .  است
بـه بـیش از    1388تن مواد کشف شده بود این رقم در سـال   238مقدار  1384که در سال  حالی
  .تن رسید 566
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این سوال را در پیشِ روي خود قرار دهیم که چرا مردم موادمخدر و 
  .نندک گردان مصرف می روان

ي نسبتا کاملی از اقدامات الزمه  اقدامات چهارگانه فوق یک بسته
اما این اقدامات مستلزم یک  ،در مبارزه با مصرف موادمخدر است

اقدام فراگیر تکمیلی نیز هست که تا این اقدام فراگیر رخ ندهد 
که بسته مذکور  در حالی. توان به سودمندي آن بسته امیدوار بود نمی

باید » پیشاواقعه«است، این اقدام فراگیرِ » پساواقعه«ت شامل اقداما
ها و روندهاي  گزاري جامعه رخ دهد تا رویه در حوزه کالن سیاست

یعنی فضاي اجتماعی کنونیِ . منتهی به مصرف مواد را منتفی نماید
ي ایرانی، که محصول عوامل بلندمدت مانند شرایط تاریخی و  جامعه

شرایط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مدت مانند  فرهنگی و میان
. ي اصلی گرایش مردم به مصرف مواد است کننده است، تعیین

گردان در ایران  معضل موادمخدر و روان /بنابراین براي کاهش بحران
باید بطور مستقیم در این فضا مداخله کرد و آنگاه امیدوار بود تا 

   .گفته بتواند تاثیرگذار باشد اي پیش ي مقابله بسته
رفته غربی و چه  جامعه ما بر خالف جوامع دیگر، چه جوامع پیش

هایی است که راه  ي پیرامونی، داراي ویژگی جوامع در حال توسعه
در جوامع غربی نه گسست میان . طلبد حل منحصر به فردي می

هاي  ملت بطور بنیادین و تاریخی مطرح است و نه مقاومت - دولت
وژیک تضادي و آنتاگونیستی هاي ایدئول شهروندي به مقاومت

در جوامع پیرامونی نیز ترکیبی از روحیه سنتیِ اطاعت از . انجامد می
شود که میان  حاکم و رفاه ماديِ حاصل از فروش نفت مانع از آن می

ي  اما در جامعه. شهروندان و نظام حاکم گسست بنیادین بوجود آید
علیه وضع  ي اخیر را همواره در جنبش و اعتراض ایران که سده

اي به حاکمان دارد و از  اعتمادي هزاره موجود بوده است، تجربه بی
اي همواره خود را در سطحی باال در نظر  نظر فرهنگی و سرمایه

روحیه گریز  1کرده است، گرفته و یا با جوامع پیشرفته مقایسه می می
                                                        

تـرین مردمـان    ایرانیـان بـاهوش  «یـا  » سهنر نزد ایرانیـان اسـت و بـ   «براي مثال عباراتی مانند  -1
  .اند نشین شده در ذهنیت ایرانیان ته» اند جهان
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 روحیه گریز از مرکز به. زند از مرکز و انقیادناپذیري حرف اول را می
اند و یا ساز ناهمنوایی  معناي آن نیست که همه ایرانیان معترض

اي  ي ایرانی جامعه سرایند، بلکه این بدان معناست که جامعه می
  . هاي خاصی است خاص است و مدیریت بر آن نیز مستلزم رویه

  


