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ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ
• اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﻧﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻋﺎﻃﻔﯽ و
زودﮔﺬر اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺳﺎده ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن
ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽروﯾﻢ .در ﻣﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭼﻨﺪ
ﺣﻮزه ی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺮﺣﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬـﺎ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و از
ﮐﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪار
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢﮔﺮیﻫﺎ …
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ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ آن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ(.
ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﮐﺎری و ﮐﺎر ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻋﺘﯿﺎد )ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ اﻟﮑﻞ( را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ “ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ” ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ واژه از ﺳﻮی ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ و ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ی ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ “ﮔﻮر ﺧﻮاﺑﯽ” ﯾﺎ “ﮔﻮرﺧﻮاﺑﺎن” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدانِ در ﮔﻮر ﺳﮑﻨﺎ ﮐﺮده ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از
آن ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮده از اﺗﻔﺎق ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
آن اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﻌﺘﺎدان ،ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ،آواره ﻫﺎ ،ﻓﻼﮐﺖ زده ﻫﺎ
)ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺎد و ﻫﻤﻪ درﻣﺎدون ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﻪ در
ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ( در داﺧﻞ ﮔﻮرﻫﺎی ﺣﻔﺮ ﺷﺪه و آﻣﺎده در ﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن از دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی ﻣﺄﻣﻮران ﯾﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای راﻧﺪن آﻧﺎن از ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن در داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺷﺐ را
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﮑﺪی و زﺑﺎﻟﻪ ﮔﺮدی و اﯾﻦ در و آن در
زدن ﻫﺮ روزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮرﻫﺎی ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﭘﻨﺎه
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮده ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درام ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و رﻧﺞ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺎﺷﯽ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻣﺎن رواﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮج ﻣﻮج ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽ اﻓﺰود و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
آن زﻣﺎن )ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( ﻣﺴﺌﻮﻻن و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻮض اﺑﺮاز ﺷﺮم،
ﭘﻮزش و اﻋﻼم ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮای دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ – ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻟﻔﺎف آرﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ
ﺟﻠﻮه دادن و ﺑﯽ ارزش ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ی اﻓﺰاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺗﮑﺪی ﮔﺮی در ﺗﻬﺮان در ﮔﺮﻓﺖ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻤﺎری از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی “ﮔﺪاﺑﮕﯿﺮی” را
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺪی
ﮔﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻬﺮدار وﻗﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺠﯿﺰ
ﮔﻮﯾﺶ از در دﯾﮕﺮ در آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ آن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ
دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاردی را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺪاﯾﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،ﭘﻮل
ﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در زﯾﺮ ﮐﻼﻫﺸﺎن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس درﺷﺖ
ﺟﺎی داده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای از ﺳﻮی ﻫﮋﯾﺮ ﭘﻼﺳﭽﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در روزﻧﺎﻣﻪ ای ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان آن

ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻮد“ :درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ اﺣﺘﻀﺎر ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻮد” .ﻧﻤﯽ
داﻧﻢ ﺣﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ )ﺑﻬﻤﻦ  (۱٣۷٨و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﻧﺪان ،ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و اﻓﺘﺎدﻧﻢ ﭼﻮن ﻧﻌﺶ در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﯾﺎری دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻃﺎﻫﺮی ،ﺳﻬﯿﻞ آﺻﻔﯽ و ﻧﯿﻮﺷﺎ ﻧﻮری ﺑﻪ
ﻧﺠﺎﺗﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮم آورد .اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮔﺪاﯾﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن از
رده ی آن ﺑﺎﻻﻧﺸﯿﻦﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺛﺮوت ﻫﺎ ﺗﻠﻨﺒﺎر
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ،ﺑﻌﺪاً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوﯾﺰ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ روی از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺪام ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ :ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ،ﻣﻌﺘﺎدان آواره،
ﮔﻮرﺧﻮاﺑﺎن ،ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آزادی و ﺣﻖ
ﺗﺸﮑﻞ و اﻋﺘﺮاض ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻘﺮزا از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ و ده ﻫﺎ
ﺷﯿﻮه ی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ.
ﺑﺤﺚ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺧﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ واژه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ از
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻪ ی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﮕﺮﯾﺰد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از وﺿﻊ ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﯿﺎد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و
در آن آﻣﺎرﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺐ  ۹۰درﺻﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارم .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی ﻋﻠﻞ و راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
* * *
در ﺳﺎل  ۱٣٨۵درﭘﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﻓﯿﻮﻧﯽ
)ﺗﺮﯾﺎک ،دو ﻧﻮع ﺷﯿﺮه ،ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﻣﺮﻓﯿﻦ( در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ  ۲.٣۷۵و ۲.۶۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .آن زﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو رﻗﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ  ۲۷۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی  ۶ﺗﺎ  ۹ﻣﺎه در
دو ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ٣۵ﺗﺎ  ۶۵درﺻﺪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ی  ۱ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ۱.۲ﺗﺎ ۱.۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ی
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠـﯽ در ﺣـﻮزه ی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷﺎﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺼﺮف و ﺟﺰ
آن ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮوﺋﯿﻦ در
ﻟﻨﺪن اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ـﯿﺪ .در
ـﺎپ رﺳـ
ـﻪ ﭼـ
ـﺎﻫﯽ  Annals of the American Academyﺑـ
ی داﻧﺸﮕـ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻣﺎ درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از آن
ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آن ﻫﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺷﺪﯾﺪاً آﻓﺖ زده ی ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم – در ﻣﻮاردی ﺧﻮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم – ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻮل ﺣﺮف ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮐﺎر آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ
وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﯾﮏ ﻧﻘﺪ و ﺗﺬﮐﺮ درﺑﺎره ی ﯾﮏ
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺟﻮاﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﻣﺄﻣﻮران رده ی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ وارد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف زد و ﺑﻪ
اﺻﻼح ﮐﺎر ﻣﻦ ﮐﻤﮏ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ وﺿﻊ،
ﺑﻪ رﻏﻢ ادﻋﺎﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ”ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ“ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ از
آن آﻓﺖ ﮔﺰﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی دﯾﺪه و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﻤﺎن
از ﭘﺎ درآﻣﺪه اﻧﺪ .وﺿﻊ ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻫﺎ از درﻣﺎن آﺳﯿﺐ
اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از ﺧﻮد اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎوری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً و ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﯾﺞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
و دﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﺘﺮاض ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺒﺖ ﻫﺎ
و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،واﻗﻔﻢ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ.
اﻣﺮوز ﻓﺮض ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺳﺎل  ۱٣٨۵ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻮاد
اﻓﯿﻮﻧﯽ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺰ
 ۱.٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﻗﺮص ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺮاک ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻫﺮوﺋﯿﻦ اﺳﺖ( در ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
اﺻﻠﯽ و  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺻﻠﯽ و ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺣﺸﯿﺶ ،ﮔﺮس )ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﮔﺮاس اﺳﺖ(
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۰۰ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۵
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ درﺑﺎره ی ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان از  ۱٣٨٣ﺗﺎ  ۱٣٨٨در اﺧﺘﯿﺎر
دارم ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر اﻧﻮاع ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮآورد ﻣﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد
اﺻﻠﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۰.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮغ ﯾﮏ ﭘﺎ

دارد ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱٣۹۷و ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﭼﺸﻢ از
ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺮده و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺘﺎدان داﺋﻤﯽ
و ﻏﯿﺮداﺋﻤﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻦ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻨﻈﻢ را  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ را  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮد ) ۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 .(۱٣٨۴اﻣﺎ ﻣﻌﺎون اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در
ﺳﺎل  ۱٣٨۶ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ را  ۱.٣ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺗﻔﻨﯿﯽ ﻫﺎ را ۰.۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻫﺎﺷﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
ﺳﺎل  ۱٣٨٣ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان را  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎد ،در  ۲٨ﻣﻬﺮ ﻣﺎ ) ۱٣٨۶روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ(
ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﯾﺮان  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻣﻌﺘﺎدان آﻣﺮﯾﮑﺎ را  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻋﻼم
ﮐﺮد )در آن زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺪود  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان و
ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎداﻧﺸﺎن  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﮏ اﻓﺘﺨﺎر!(
ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ) ٣۰آذر ۱٣٨٣
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان را  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در  ۱٣٨۶ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب زﯾﺎد ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ! و ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان داﺋﻢ  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻫﺎ  ۰.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﻓﯿﻮﻧﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿﮏ )ﺣﺸﯿﺶ و ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺼﺮف ) (Overdoseدر
 ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻮق ﻗﻮی ﻫﺮوﺋﯿﻦ )ﮐﻪ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻫﺮوﺋﯿﻦ اﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ در ۵
ﺳﺎﻧﺖ ﯾﺎ  ۰.۰۵ﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۲۰۰ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﻓﻘﯿﺮان
ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﺪارد ،در آﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ در
ﺣﺪود  ۵۰۰۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎی
ﮐﺸﻨﺪه در اﻧﻮاع ﻣﻮاد ،ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ
ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۷۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ )ارﻗﺎم ﺑﯿﻦ  ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰۰ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱٣٨۶ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روزاﻧﻪ
 ۱۱ﻣﻌﺘﺎد در اﯾﺮان ﺟﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎر
ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﮑﺎﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﻮ رﺳﯿﺪه )و ﻣﺜﻼ ً

رﺳﯿﺪن ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮوع ﺑﻪ  ۱٣ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل( ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
 -۲اﻟﮕﻮ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی ای را در  ۲۰-۱۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه در  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل  ۱٣٨۵ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮاک )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻫﺮوﺋﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ی روان ﮔﺮدان ﻫﺎ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
ﻫﺎی ﺳﻤﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺟﺎی
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( ،ﺷﯿﺸﻪ ،آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،اﮐﺴﺘﺎزی ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ )ﺷﺒﻪ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ( ،اﻧﻮاع روان ﮔﺮدان ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل ﻫﺎ و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻣﺎدول ،ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﺎدون و ﺑﻮﭘﺮوﻧﻮرﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای
ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻤﺎل )ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﻣﺨﺪر دﯾﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ(
و ﺟﺰ آن روی آورده اﻧﺪ .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺣﺸﯿﺶ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮس و
ﮔﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺮ ﺑﺮگ و ﺳﺮ ﺑﺮگ ﮔﺮس اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺣﺸﯿﺶ( زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻮاد زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮک
اﻋﺘﯿﺎد ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارم ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺪی ﻣﻌﺘﺎدان ﺣﺸﯿﺶ
و ﮔﺮس و ﮔﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﺑﺨﺼﻮص رواﻧﮕﺮداﻧﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﻌﺘﺎدان زﯾﺮ  ٣۵ﺳﺎل ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱٣۹۴ﺗﺎ  ۱٣۹۷ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان داﺋﻤﯽ )اﺻﻠﯽ( ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ و رواﻧﮕﺮدان ﻫﺎ
در ﺣﺪود  ۴۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .از ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻣﺎر و اﻃﻼع زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواج اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﺘﯿﺎدآور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻻ و
ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آن ﺣﺪود  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﯾﻨﺎن
را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در  ۱ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان داﺋﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﻧﺪ.
 -٣ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع و اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯽ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ داد:
* ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
* ﻣﺼﺮف ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ دارد.
* از ﺳﺎل  ۱٣٨۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ) (۱٣۹۷ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺻﻨﻌﺘﯽ و رواﻧﮕﺮدان ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ( زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
* اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺼﺮف داﺋﻤﯽ و ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺣﺸﯿﺶ و ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎ و ﮔﻞ و ﮔﺮاس
ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻮﯾﺎن دارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

* ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﻼ ً ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﺰ آن
رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک دﭼﺎر
ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪ )ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ(.
* روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﯾﺎک ﻫﻨﻮز ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ
ﺷﯿﺐ آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ )و ﮐﺮاک( ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ و ﮐﺮاک ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻏﯿﺮ ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿﮑﯽ( ﺗﻬﺮان را اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ :ﮐﺮاک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ  ،%۴۵ﺗﺮﯾﺎک و ﺷﯿﺮه  ،%۲۵ﺷﯿﺸﻪ %۱۵
ﺳﺎﯾﺮ .%۱۵
* ﻣﺼﺮف دودی ﺗﺮﯾﺎک و ﺷﯿﺮه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
زﯾﺮا ﻣﺼﺮف دودی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮی آن ﺧﻄﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ دارد .ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ
ﻧﯿﺎز ﮐﻢ ﺗﺮی )در ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دودی دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﯾﻦ ﻣﻮاد زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﺼﺮف
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
* ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺼﺮف دودی و اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ )از
راه دﻣﺎغ( رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮی و ﻧﺌﺸﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد دارد .اﯾﻦ روش ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﮐﺮاک ﺧﻄﺮ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
* ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع )ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ،%٨۰ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻦ(
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺘﺎدان و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف
ارزان ﺑﻪ وﯾﮋه روان ﮔﺮدان ﻫﺎ و ﺷﯿﺸﻪ )ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻬﻠﮏ( ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک ﻣﺮﻏﻮب و ﻧﺎب ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺮای اﻏﻨﯿﺎ و رده ﺑﺎﻻﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎک ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ۵
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
* ﻫﺎﺷﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ )و رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻞ ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ و ﺗﻔﻨﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱٣۹۰ﻣﻌﺎدل ۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ٣۰۰ﻫﺰار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ( اﺳﺖ و روزی  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد
آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺎد )ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد( و
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮاﮐﺰ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻓﻮﺗﯽ ﻫﺎ ،
ﺟﺰ ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺣﺪود  ٣ﺗﺎ ۴
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﻔﯿﺎت و آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ام آﻣﺎر ﻣﻌﺘﺎدان و

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱٣۹۷ﺑﺮآورد ﮐﻨﻢ .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱٣۹۴ﮐﻞ ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر را
 ۲.٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱٣۹۷ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ) .ﺑﺎ ﺣﺪود  %۹۰ﺗﻘﺮﯾﺐ(
* ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ )داﺋﻤﯽ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﮐﺮاک =  ۲.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
) ۲۰درﺻﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﮐﺮاک(
* ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﮐﺮاک = ۱.۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
* ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ و رواﻧﮕﺮدان ﻫﺎ = ۰.۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
* ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ =  ۰.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ
* ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺣﺸﯿﺶ و ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎ و ﮔﻞ =  ۰.٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
* ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺣﺸﯿﺶ و… =  ۰.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
* ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺘﺎدان اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﮑﻞ =  ٣.۴٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
* ﺷﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﮑﻞ =  ۲.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
* ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻌﺘﺎدان ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﮐﺮاک از ﻧﻮع ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﻧﺪ.
* ﻫﻤﺎن آﻗﺎی دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل  ،۱٣٨۱ﻫﺎﺷﻤﯽ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺗﺮ اﺳﺖ،
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﻢ ﮐﺮدن آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ و اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ
دارد ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،اﯾﻦ رﻗﻢ اﻏﺮاق
آﻣﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺮان رﻗﻢ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از
 ۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن ﺳﺎل .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ.
* ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد از اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۱۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۶۵درﺻﺪ ﺑﻮد
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪود  ٣۵ﺗﺎ  ۴۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
*  ۹۰درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﺟﻬﺎن و در ﺣﺪود  ٨۰ﺗﺎ  ۹۰درﺻﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺟﻬﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﺷﻐﺎل و ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﺘﺤﺪان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺸﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻠﯿﺴﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﻌﺎدل ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
* ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ۱۹٨۴در ﺣﺪود  ۲٨۰ﺗﻦ ﺑﻮد .در
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۷۰۰ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل رﻗﻢ  ۲۵۰۰ﺗﻦ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۲۰۰۴

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  ۵۰۰۰ﺗﻦ و در ﺳﺎل  ۲۰۰٨ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﺋﻢ ) (UNDCPﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ۷۷۰۰ﺗﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ،رﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶۱۰۰و  ٨۲۰۰ﺗﻦ ﺑﻮد .اﺛﺮ
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮ ﺷﺪن اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان،
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺣﺘﯽ اروﭘﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻣﻮاد اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ۲۰۰٨ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ۶۰
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
* ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱٣٨۵در ﺣﺪود  ۴ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽ
ﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱٣۹۰ﺑﻪ  ۱۲درﺻﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ در
ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﯾﮏ ﮔﺮم ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۱دﻻر ارزش داﺷﺖ اﯾﻦ
ارزش در اروﭘﺎ ﺑﻪ  ۱۰۰دﻻر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .در  ۲۰۱٨ﯾﮏ ﮔﺮم ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۴.۵دﻻر و در اروﭘﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰دﻻر
ارزش دارد .ﺑﺎ ﻣﻤﺰوج ﮐﺮدن ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ در ﻫﺮ رده ی
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش درﺟﻪ ی ﺧﻠﻮص ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
* در  ۲۰۰۴ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻬﺎن  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ دارد .اﯾﻦ رﻗﻢ در  ۲۰۱٨ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻓﻘﻂ  ۵درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺼﯿﺐ زارﻋﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
* ﺑﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺮوﺋﯿﻦ در اﯾﺮان در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱٣۹۷ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺮ ﮔﺮم  ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻬﺎی ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﯿﺸﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ٣۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺮ ﮔﺮم  ۴۷ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﻬﺎی ﻋﻤﺪه وﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲.٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ و  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺑﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﻞ )ﺳﺮﺑﺮگ ﻫﺎی
ﻣﺎرﺟﻮاﻧﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان(  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﮔﺮم ٨۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ،۱٣۹۷ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از  ٣۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .درﺟﻪ ی ﺧﻠﻮص و
ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻮرد
ﺗﺮﯾﺎک ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻋﺎدی )ﮐﻤﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ( اﺳﺖ .ﮔﺮان ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را دارد ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﺎدان ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﻮاع ﺧﻼف روی ﻣﯽآروﻧﺪ و ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻔﻨﻨﯽ و
ﺗﺎزه ﮐﺎر را اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ.
ارزان ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻫﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
* در ﺳﺎل  ۱٣٨۴در ﺣﺪود  ۶۵ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺧﺎرج
وارد ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﺮان در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽ رود زﯾﺮا در
ﺳﺎل  ۱٣۹۰اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ٣۵درﺻﺪ و در ﺳﺎل  ۱٣۹۷ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺎی ﺷﯿﺸﻪ از
 ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن در  ٨٨رﺳﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪاً
دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺷﻤﺎر “آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ”ﻫﺎ )ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ( ﮐﻪ در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺰارش
رﺳﯿﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
* در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ و ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺎم ارﺑﺎﺑﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﯾﻪ اش ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﺖ
ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺸﺘﮑﺎران از ﺧﺮده زارﻋﺎن ﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﻧﺪ.
* ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی  UNDCPدر ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ۲٨۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺸﯿﺶ و ﻣﺎرﺟﻮاﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﯾﺎک و
ﺷﯿﺮه  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﺗﺎ ۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﻧﻮاع رواﻧﮕﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﻣﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ رﺳﺪ.
* ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ ۱۵
درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﻮاد وارداﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ .رﻗﻢ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎری ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن
درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ(.
رﻗﻢ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ  ٣۰ﺗﺎ  ٣۵درﺻﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .رﻧﺞ و درد ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺘﺎدان داﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ زودرس ،ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،آوارﮔﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ،رﻧﺞ و
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ از آﺛﺎر ﺑﻼﻓﺼﻞ و ﻗﻄﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ .در اﯾﺮان آﺛﺎر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﺞ
روزاﻧﻪ و ﻣﺮگ و آوارﮔﯽ ﻓﺮدی و آزار ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻮاﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﻪ ﯾﺄس و وﺣﺸﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺮﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪه .ﯾﺄس
زده ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺑﺘﺪا ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از
اﻋﺘﯿﺎد دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﻣﻮش ﻫﺎی ﺗﯿﭙﺎﺧﻮرده ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
داده اﻧﺪ .ﮐﺸﺘﻦ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮔﺮوﻫﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﻌﺘﺎدان و ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن در اواﯾﻞ دﻫﻪ ی ﺷﺼﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ،ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪﯾﺪ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ دارد ،اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه آن و
واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ “ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺰﯾﺰ” ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺮده ﻓﺮوش ،ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ،ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﺳﺮدار اﯾﻮﺑﯽ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱٣٨٣ﺑﻪ ﻗﻮل
روزﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از  ٣۰۰۰ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺎﺑﻠﻮ را از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﯾﻢ( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﮑﻮک )ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ( و اﺟﺮای روشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ روشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺮدﻣﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاد را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﻪ ی
ﻣﻮاد ،آﻧﻬﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ – ﻣﻌﺘﺎدی ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ
دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای در ﺳﺎل ۱٣۷۷
از وزارت اﻃﻼﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ در
ﺳﺎل  ۱٣٨۵در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﯾﺸﻪ
ﮐﻨﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﯾﻢ .او ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﻄﻊ
دﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺬر
ﮐﻨﻨﺪ )روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ  ۲٨اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(۱٣٨۵
ﺣﺎل اﻣﺮوز ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻌﺘﺎدان و ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺖ
اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اداﻣﻪ ی ﺑﺤﺚ
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ﺗﺮ و ﺳﺨﻦ ﭘﺮدازاﻧﻪ ﺗﺮ.
ﺧﻄﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﺳﺮ راه ﺗﺤﻮل
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
دردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﻧﯿﺰ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و واﻗﻌﺎً ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺷﮑﺴﺖ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
وﻇﯿﻔﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﻧﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻋﺎﻃﻔﯽ و زودﮔﺬر اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺳﺎده،
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪاد،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽروﯾﻢ .در ﻣﺘﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺮﺣﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎی آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ﮐﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺘﻢﮔﺮیﻫﺎ.

