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In this study, the policy making for combating drugs in Iran were analyzed considering the
anti-narcotics general policies. The aim was to study the policies set by the related institutions
and organizations to check the degree of compatibility of this process with the anti-narcotics
general policies. The research method was comparative, and it was attempted to pursue the effect of the general policies of the anti-narcotics on drug policy making. Based on the systemic
theory, the following research questions were raised: What are the factors of anti-narcotics policies failure? How were these policies designed and implements, and what were their results?
The main hypothesis is that there are many factors playing a significant role in the society that
provide a setting for some emerging social damages such as addiction. The findings indicated
that the drug combating headquarter has not been able to achieve its goals. Accordingly, this
headquarter as a responsible body should follow the policy of reducing demand, and encourage the general culture of the society towards a better understanding of drugs. Also, the policy
making in the area of drug should address the infrastructures and the socio-cultural conditions
of the society.
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در ایــن پژوهــش ،چرخــۀ سیاس ـتگذاری مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــران بــا تمرکــز بــر
سیاس ـتهای کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر بررســی شــده اســت .هــدف تحقیــق ایــن اســت
کــه بــا مطالعــۀ نحــوۀ سیاســتگذاری در ایــن زمینــه از ســوی نهادهــای مرتبــط و
ســازمانهای دخیــل ،نشــان داده شــود کــه ایــن چرخــۀ سیاس ـتگذاری تــا چــه میــزان بــا
سیاســتهای کلــی نظــام در زمینــۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر همســو بــوده اســت .روش
پژوهــش قیاســی اســت و تــاش میشــود بــا بررســی کلیــات موضــوع ،بــه جزئیــات آن
پرداختــه شــود و بــا نــگاه کلــی بــه سیاســتهای کلــی نظــام در زمینــۀ مبــارزه بــا مــواد
مخــدر ،تأثیــر آن بــر چرخــۀ سیاسـتگذاری نشــان داده شــود .مطابــق نظریــۀ سیســتمی کــه
الگــوی مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر اســت ،بــه ایــن پرســشها پاســخ داده شــده:
عوامــل شکســت سیاس ـتهای مبــارزه بــا مــواد مخــدر چــه بــوده اســت؟ ایــن سیاس ـتها
چگونــه طراحــي و اجــرا شــده و چــه نتايجــي دربــر داشــته اســت؟ فرضیــۀ اصلــی ایــن اســت
کــه مجموعــۀ عواملــی در جامعــه درحــال وقــوع اســت کــه شــرایط اولیــه یــا بســتر ظهــور
آســیبهای اجتماعــی ،ازجملــه اعتیــاد ،را فراهــم ســاختهاســت .طبــق نتایــج ،ســتاد مبــارزه
بــا مــواد مخــدر نتوانســته اســت بــه اهــداف خــود دســت یابــد؛ از ایــن رو ســتاد ،در مقــام
نهــاد مســئول ،بایــد بهســمت سیاســتگذاری کاهــش تقاضــا حرکــت کنــد و فرهنــگ
عمومــی جامعــه را بهســوی شــناخت از مــواد مخــدر هدایــت نمایــد .همچنیــن سیاسـتگذاری
در حــوزۀ مــواد مخــدر بایــد بــا توجــه بــه زیرســاختهای موجــود در جامعــه و اوضــاع
فرهنگی ـ اجتماعی آن صورت گیرد.
طبقهبندی .Z00 ،Z16 ،H1 ،H6 ،H41 :JEL
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 .1مقدمه

مــواد مخــدر یکــی از مهمتریــن آســیبها و مشــکالت اجتماعــی در هــر جامع ـهای اســت و حتــی در
برخــی از مقایس ـهها و تحلیلهــا ،در ردیــف فقــر و بیــکاری نیــز قــرار میگیــرد و میتوانــد آســیبهای
فراوانــی را بــه کل نظــام سیاســی و اجتماعــی وارد کنــد .مــواد مخــدر دارای یــک معنــای خــاص و یــک
معنــای عــام اســت .مخــد ر در معنــای عــام بــه مــوادی گفتــه میشــود کــه ســبب حالتــی متضــاد بــا
حالــت هشــیاری میشــود؛ خــواه قانــون اســتعمال آنهــا را ممنــوع کــرده ،خــواه مجــاز باشــد .امــا معنــای
خــاص آن شــامل مــواردی اســت کــه مصــرف آنهــا تغییراتــی در کارکــرد زیســتی بــدن بهوجــود
م ـیآورد و قانونگــذار مصــرف آنهــا را ممنــوع کــرده اســت (علیــزاده ،1393 ،ص.)66 .
در ایــران نیــز ،مصــرف مــواد مخــدر در میــان افــراد جامعــه آســیبهای اجتماعــی فراوانــی را
بهوجــود آورده اســت؛ ازجملــه افزایــش آمــار طــاق ،اعــدام ،فقــر ،فحشــا ،فــوت ،بیماریهــای روانــی
و عفونــی و همچنیــن افزایــش تعــداد زندانیــان بـ ه جــرم حمــل و قاچــاق مــواد مخــدر .ایــن آســیبها
هزینههــای بســیاری را بــه ســامت روانــی و اقتصــادی جامعــه تحمیــل کــرده اســت .ســوءمصرف
مــواد از موانــع چشــمگیر توســعۀ جوامــع بهشــمار میآیــد .تولیــد و خریدوفــروش مــواد مخــدر
میتوانــد تهدیدکننــدۀ ثبــات سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور باشــد .بــه همیــن منظــور ،بــرای
پیشــگیری از اعتیــاد و مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر ،نظــام سیاســی راهکارهایــی را بــرای مقابلــه
و کاهــش آن درنظــر گرفتــه اســت؛ ازجملــه تدویــن سیاس ـتهای کلــی نظــام در مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام کــه توســط مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ  5آذر  1385بهتصویــب رســید ،تشــکیل
ســتاد ملــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه ریاســت رئیسجمهــور و نهادهــای نظامــی ،فرهنگــی و
اجتماعــی دیگــری کــه بهنوعــی بــا ایــن موضــوع درگیرنــد.
در بررســی چرخــۀ سیاس ـتگذاری مــواد مخــدر در ایــران بــا تکیــه بــر نظریــۀ سیســتمی ،دولــت
بهمنزلــۀ سیســتم درنظــر گرفتــه شــده کــه شــامل ورودی و خروجــی اســت .مــواد مخــدر بهدلیــل
اینکــه موضوعــی محــوری اســت و شــامل بیشــترین هزینــه بــرای نظــام سیاســی ،در ورودی سیســتم
دولــت قــرار میگیــرد .تصویــب سیاسـتها و پیگیــری و اجــرای آنهــا تبدیــل ورودی سیســتم اســت
و خروجــی سیســتم نیــز تأثیــرات سیاس ـتگذاری مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت .در همیــن راســتا،
در ادامــه گروههــای اثرگــذار بــر سیاس ـتگذاری مــواد مخــدر ،سیاســت اســتراتژی کاهــش تقاضــا و
سیاس ـتهای کلــی قانــون برنامههــای توســعه دربــارۀ مــواد مخــدر بررســی شــده اســت.
پرسشهای تحقیق عبارتاند از:
ـ عوامل شکست سیاستهای مبارزه با مواد مخدر چه بوده است؟
ـ این سیاستها چگونه طراحي و اجرا شده و چه نتايجي دربر داشته است؟
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فرضیــۀ پژوهــش عبــارت اســت از :چرخــۀ سیاســتگذاری مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،علیرغــم
ســاختارهای مشــخص و اصولــی خــود و تالشهــای مهــم صورتگرفتــه ،نتوانســته اســت از میــزان
مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه بکاهــد ،امــا تــاش بــرای مقابلــه بــا آن ،رونــد افزایشــی توزيــع را
کاهــش داده اســت .روش پژوهــش در ایــن مقالــه قیاســی اســت و تــاش میشــود بــا بررســی کلیــات
موضــوع ،بــه جزئیــات آن پرداختــه شــود .در تحلیــل دادههــا هــم ،از چارچــوب سیســتمی اســتفاده
شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

پژوهشهایی که درمورد سیاستگذاری موارد مخدر انجام شده ،به شرح زیر است:
ـش «مــروری بــر برنامههــای کاهــش تقاضــای مــواد در ایــران و توصیههایــی بــرای
هــدف پژوهـ ِ
برنامههــای توســعۀ راهبــردی کشــور» (وزیریــان )1382 ،مــرور فعالیتهــای انجامشــده در زمینــۀ
کاهــش تقاضــای مــواد مخــدر در کشــور و مقایســۀ آن بــا یافتههــای علمــی و تجربیــات جهانــی بــوده
اســت تــا بــا شناســایی کاســتیها ،بــه چارهجویــی و رفــع آنهــا مبــادرت شــود .عرصــۀ کاهــش
تقاضــا بهطــور کلــی شــامل ســه رویکــرد پیشــگیری ،درمــان و کاهــش آســیب اســت .دو رویکــرد
اساســی در برخــورد بــا مــواد اعتیــادآور وجــود دارد :یکــی ،اقدامــات کاهــش عرضــه 1بــا هــدف متوقــف
کــردن تولیــد و قاچــاق و توزیــع مــواد کــه طبیعت ـاً ماهیتــی انتظامــی ـ قضایــی دارد؛ دوم ،رویکــرد
کاهــش تقاضــا .2ایــن دو رویکــرد مکمــل یکدیگرنــد ،نــه درمقابــل هــم .باوجــود ایــن واقعیتهــا،
سیاســت اغلــب کشــورهای جهــان و ازجملــه ایــران در مســئلۀ مــواد مخــدر متــوازن نبــوده اســت .در
پژوهــش مذکــور تــاش شــده اســت تــا بعضــی دالیــل رخــداد چنیــن وضعیتــی بررســی گــردد.
ـش «سیاس ـتها و راهبردهــای کنتــرل مصــرف مــواد مخــدر ایــران» (فرتــوکزاده ،معــزز
در پژوهـ ِ
و رجبینهوجــی ،)1392 ،از رویکــرد تحلیــل پویاییهــای سیســتم ،بــه ایــن دلیــل کــه قــادر اســت
تعامــات میــان پارامترهــای سیســتمهای پیچیــده را بررســی کنــد و نیــز میتوانــد ابــزار مناســبی
بــرای ایجــاد نگرشــی تــازه بــه مســئلۀ ســوءمصرف مــواد مخــدر بهدســت دهــد ،اســتفاده شــده اســت.
در مقالــۀ مذکــور ،بــا اتخــاذ رویکــرد تحلیــل پویاییهــای سیســتم ،بهعنــوان ابــزار تحلیلــی بــا قابلیــت
آیندهپژوهــی ،ســوءمصرف مــواد مخــدر مــدل شــده ،در محیــط نرمافــزار شبیهســازی گردیــده،
سیاس ـتها و راهبردهــای مختلــف مــورد آزمــون قــرار گرفتــه و درنهایــت بســتههای سیاســتی بــرای
مدیریــت معضــل ســوءمصرف مــواد مخــدر ارائــه شــده اســت.
در مطالعــۀ «تعییــن روش مؤثــر پیشــگیری براســاس راهبردهــای کاربــردی پیشــگیری از اعتیــاد
1. supply reduction
2. demand reduction
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نوجــوان» (نوجــوان و اصغــری )1393 ،بــا بررســی انــواع راهبردهــای کاربــردی پیشــگیری دینمحــور،
قانونمحــور و اجتماعمحــور و براســاس شــاخصهای تعیینشــده ،نســبت بــه تنظیــم پرســشنامه
اقــدام شــده اســت .طبــق بررس ـیهای پژوهــش مذکــور ،ســوءمصرف و جرایــم مــواد مخــدر یکــی از
بزرگتریــن معضلهــای تمامــی کشــورهای جهــان ازجملــه ایــران اســت .براســاس آمارهــای موجــود،
بیــش از نیمــی از زندانیــان کشــور در ارتبــاط بــا مــواد مخــدر محبــوس شــدهاند .افزایــش روزافــزون
تعــداد معتــادان و وجــود ناهنجاریهــای مختلـ ِ
ـف حاصــل از اعتیــاد در جامعــه نشــانگر کارایــی کــم
اقدامــات انجامشــده درخصــوص پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر در کشــور اســت.
مطالعــۀ «تحلیــل زمانــی ـ مکانــی آســیبهای اجتماعــی مرتبــط بــا مــواد مخــدر (مطالعــۀ مــوردی:
منطقــۀ  12شـ�هر تهـ�ران)» (زنگیآبــادی ،پرهیــز و خیامباشــی )1394 ،بــا هــدف تحلیــل زمانــی ـ
مکانــی جرایــم شــهری ،جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر ،در منطقــۀ  12کالنشــهر تهــران انجــام شــده
اســت .از یافتههــای پژوهــش مذکــور ایــن اســت کــه تحلیــل فضایــی آســیبهای اجتماعــی شــهری
بــه شناســایی الگوهــای رفتــار مجرمانــه ،کشــف کانونهــای آســیبخیز و تغییــر ایــن شــرایط و خلــق
فضاهــای مقــاوم دربرابــر آســیبهای اجتماعــی ،و رفــع آســیبهای شــهری کمــک میکنــد .درواقــع
توجــه بــه مــکان ،بهعنــوان عامــل بیواســطه در وقــوع آســیبهای اجتماعــی ،در مقایســه بــا عوامــل
فــردی یــا ســاختاری ،ایــن امــکان را محقــق میســازد تــا راهکارهــای علمیتــری بــرای پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعــی ارائــه شــود.
مهدویانفــر ،مســعودنیا و یزدانــی زازرانــی ( )1397در مقالــۀ «بررســی علــل ناکارآمــدی
سیاســتگذاری ایــراندر پیشــگیری اولیــه از ســوءمصرف مــواد مخــدر» ســوءمصرف مــواد مخــدر
در ایــران را دغدغ ـهای مهــم بــرای مــردم و سیاس ـتگذاران معرفــی کردهانــد .از نــگاه آنهــا ،نتایــج
پیمایــش ملــی ارزشهــا و نگرشهــای ایرانــی نشــان میدهــد ایرانیــان اعتیــاد را پــس از بیــکاری
و گرانــی ،در ردۀ ســوم مســائل جامعــه قــرار دادهانــد .نویســندگان پژوهــش مذکــور بــا رویکــردی
آسیبشناســانه و بــا روش کیفــی نظریــۀ دادهبنیــاد ،علــل ناکارآمــدی سیاســتگذاری جمهــوری
اســامی ایــران را در پیشــگیری اولیــه از ســوءمصرف مــواد مخــدر تحلیــل کردهانــد .جامعــۀ مــورد
مطالعــۀ آنهــا مشــتمل بــر چهــار گــروه سیاسـتگذاران ،مدیــران اجرایــی ،صاحبنظــران و ذینفعــان
(معتــادان بهبودیافتــه) بــوده اســت .در یافتههــای تحقیــق ،علــل ناکارآمــدی سیاس ـتهای پیشــگیری
اولیــه از ســوءمصرف مــواد مخــدر در ایــران در قالــب علــل نظــری ،سیاســی و اجتماعــی مطــرح شــده
اســت.

 .3چارچوب نظری

تحلیــل سیســتمی کــه درپــی وقــوع انقــاب رفتــاری وارد عرصــۀ مطالعــات علــوم سیاســی شــد (قــوام،
 ،1394ص ،)31 .الگویــی اســت کــه از آن بــرای بررســی موضوعــات مختلــف سیاســی و اجتماعــی
اســتفاده میشــود .تحلیــل سیســتمی میتوانــد در فراینــد مقایســه ،انتخــاب و ســازماندهی
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اطالعــات دارای ارزش ابــزاری فراوانــی باشــد و مدلهــا ،چارچوبهــای مفهومــی و رهیافتهــا را
دربــر گیــرد .دیویــد ایســتون ،یکــی از دانشــمندان علــوم سیاســی ،نظــام سیاســی را مجموع ـهای از
کنشهــای متقابــل تعریــف میکنــد کــه از طریــق آن ،ارزشهــا ،خدمــات و کاالهــا برحســب قــدرت
معتبــر بــرای همــۀ بخشهــای جامعــه ســهمبندی میشــود .منظــور وی از «ســهمبندی برحســب
قــدرت معتبــر» ،تصمیماتــی اســت کــه مســئوالن قانونگــذاری ،اجــرا و قضــاوت بــرای جامعــه اتخــاذ
میکننـ�د (همــان ،ص.)31 .
در تحلیــل سیســتمی ،مرزبندیهــای نظــام از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و فرایندهــای
تعاملــی بــه ســه قســمت نهــاده ،تبدیــل و داده تقســیم میشــود (همــان ،ص .)32 .شــناخت مســئله
در بطــن کل سیســتم ،جمــعآوری اطالعــات ،تعییــن راههــای گوناگــون ،ارزشــیابی راهحلهــای
تعیینشــده ،انتخــاب بهتریــن راهحــل و اجــرای آن ،ارزشــیابی و بررســی آن را رویکــرد سیســتمی
میگوینــد .دویــچ ،آلمونــد و ایســتون  3در توجــه بــه ابزارهایــی کــه سیســتم مزبــور بهوســیلۀ
آنهــا دروندادههــا (ورودی سیســتم) را بــه بروندادههــا (خروجــی سیســتم) تبدیــل میکنــد،
اشــتراک دارنــد .بــرای نظــام سیاســی ،آنچــه اهمیــت بســیاری دارد ،اطالعــات اســت .هــر نظــام
سیاســی بــرای تضمیــن حیــات خــود ســه نــوع اطالعــات دریافــت میکنــد .1 :اطالعــات دربــارۀ
جهــان خــارج؛  .2اطالعــات دربــارۀ گذشــته و تجربیــات قبلــی؛  .3اطالعــات دربــارۀ عملکــرد
اجــزای خــود کــه براســاس مکانیســم بازخــورد انجــام میشــود .چنانچــه دسترســی بــه ایــن
اطالعــات و تجزبــه و تحلیــل آنهــا بهدرســتی صــورت نگیــرد ،نظــام بــا مشــکل جــدی مواجــه
خواهــد شــد (بخشــی .)1396 ،دولــت یــک سیســتم کالن محســوب میشــود کــه دارای ورودی
و خروجــی اســت .در ایــن پژوهــش ،مــواد مخــدر بهدلیــل اهمیــت ،در ورودی سیســتم دولــت
قــرار میگیــرد و بدیــن ترتیــب ،چرخــۀ سیاس ـتگذاری مــواد مخــدر در سیســتم دولــت بررســی
میشــود.

 .4یافتههای تحقیق
4ـ .1مواد مخدر در ورودی سیستم دولت
ـی عمیــق و
اعتی��اد ب�هـ م��واد مخ�دـر و روانگردانهــا یکــی از مشــکالت و معضــات بهداشــتی و اجتماعـ ِ
فراگیــر در عصــر هــزارۀ ســوم اســت کــه اکثــر کشــورهای جهــان را فراگرفتــه؛ بهطــوری کــه براســاس
گــزارش دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد در ســال  ۲۰۱۸م۲۶۹ ،میلیــون
نفــر در جامعــۀ جهانــی حداقــل یــک نــوع مــادۀ مخــدر یــا روانگــردان را در ســال مصــرف کردهانــد.
نیمنگاهــی بــه آســیبهای شــدید ناشــی از اعتیــاد در ابعــاد جســمی ،روانــی ،خانوادگــی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و اقتصــادی ســبب شــده اســت عمــوم جوامــع بــا مســائل متفــاوت همچــون گســترش انــواع
3. Deutsch, Almond & Easton
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بزهــکاری و جرایــم ُخــرد ،مشــکالت شــغلی و بیــکاری ،درگیریهــای خانوادگــی و طــاق ،بیماریهــای
قابــل انتقــال عفونــی و مرگومیــر ،خســارتهای جبرانناپذیــر ناشــی از چرخــۀ مصــرف مــواد بــر
فـ�رد ،جامعـ�ه و دولـ�ت مواجـ�ه شـ�وند (صرامیفروشــانی.)1400 ،
در عصــر جهانــی شــدن ،کشــور ایــران نیــز از آســیبهای برشــمردۀ ناشــی از اعتیــاد بــه مــواد
مخــدر و روانگردانهــا مصــون نبــوده و متأســفانه بیــش از 4میلیــون نفــر از جمعیــت عمومــی  ۱۵تــا
 ۶۴ســال کشــور مبتــا بــه مصــرف مســتمر و آزمایشــی مــواد هســتند .در بیــن جمعیــت مصرفکننــدۀ
مــواد در کشــور ،دانشــجویان ،بهعنــوان نخبــگان جامعــه ،از جایــگاه مهمــی برخوردارنــد .براســاس
نتایــج شیوعشناســی صورتگرفتــه در دانشــگاههای دولتــی کشــور 4/7 ،درصــد از دانشــجویان
مبــادرت بــه مصــرف مــواد توه ـمزا ،مخــدر یــا محــرک کردهانــد (همــان).
مــواد مخــدر بــا نفــوذ در الیههــای مختلــف فرهنگــی ـ اجتماعــی جامعــه و درگیــر کــردن قشــرهای
مختلــف ،ســبب بهوجــود آمــدن آســیبهای مختلــف میشــود .بیشــترین جمعیــت مصرفکننــدۀ
مــواد مخــدر در ایــران بیــن  18تــا  30ســال ســن دارنــد و روزبــهروز شــاهد پاییــن آمــدن ســن
اعتیــاد در جامعــه هســتیم .ایــن گــروه هــدف در معــرض آســیبهای فروانــی قــرار دارنــد .امــروزه در
جامعــه ،مصــرف مــواد مخــدر خطرنــاک ازقبیــل تریــاک ،هروئیــن ،کوکائیــن ،حشــیش یــا ماریجوانــا
مخصوصــاً در بیــن نوجوانــان و جوانــان درحــال گســترش اســت .مصــرف ،فــروش و قاچــاق مــواد
مخــدر و روانگردانهــا همــواره یکــی از محورهــای اصلــی امنیــت اجتماعــی بــوده و طیــف وســیعی از
فعالیتهــای حقوقــی ،سیاســی ،بهداشــتی ،آموزشــی ،رویههــای عرفــی و نیــز ارزشهــای اخالقــی را
بـ�ه خـ�ود اختصـ�اص داده اسـ�ت (جزینــی.)1394 ،
اســتفاده از مــواد مخــدر از گذشــته تــا بــه امــروز وجــود داشــته اســت .ایــن پدیــده باوجــود عمــر
طوالنــی کــه محققــان آن را حــدود  3000ســال میداننــد ،از اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن
نوزدهـ�م میـلادی بـ�ه مسـ�ئلهای اجتماعـ�ی تبدیـ�ل شـ�ده اسـ�ت (ســراجزاده و عزیــززاده ،1394 ،ص.
 .)274اعتیــاد بــه مــواد مخــدر پدیــدهای جدیــد و خــاص زندگــی مــدرن اســت؛ زیــرا مصــرف مــواد
مخــدر اگــر هــم در گذشــته وجــود داشــت ،اعتیــاد یــا انحــراف شــناخته نمیشــد .امــا بــا گســترش
فرهنــگ مــدرن ،ارزشهــا و هنجارهــای مــدرن نیــز رواج یافــت و کنشهــا و رفتارهایــی همچــون
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر متعــارض بــا هنجارهــا تلقــی شــد (مظفــر ،ذکریایــی و ثابتــی ،1388 ،ص.)36 .
اعتیــاد پدیــدهای آشــنا بــرای هــر ایرانــی اســت .روزانــه  2000کیلوگــرم از انــواع مــواد مخــدر در
کشــور مصــرف میشــود و ســالیانه  120تــن از ایــن مــواد کشــف و ضبــط میگــردد .ایــران تبدیــل بــه
معبــر ترانزیتــی بــرای مــواد مخــدر شــده و جوانــان و نوجوانــان بهطــور بالقــوه در معــرض ایــن پدیــده
هســتند .اعتیــاد در میــان دانشآمــوزان و دانشــجویان از مســائل روز و مــورد توجــه در جامعــه اســت.
افــراد بســیاری بــرای کســب درآمــد بــه تجــارت مــواد مخــدر میپردازنــد و باندهــای بــزرگ ســوداگر
مــرگ درآمدهــای هنگفتــی از ایــن زمینــه کســب میکننــد .طــی گزارشــی ،ســالیانه 600میلیــارد دالر
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ســود تجــارت مــواد مخــدر در جهــان اســت .بنابرایــن اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از مســائل و معضــات
اجتماعــی عصــر حاضــر ،خصوص ـاً در کشــورهایی ماننــد ایــران بــا شــرایط جغرافیایــی خــاص خــود،
اســت (همــان ،ص.)38 .
بدیــن ترتیــب ،مــواد مخــدر بهدلیــل اهمیــت آن و هزینههــای زیــادی کــه بــرای کشــور دارد،
مــورد توجــه حکومــت قــرار گرفتــه اســت .نیــاز مبــرم بــه سیاســتگذاری صحیــح و اصولــی در
مقابلــه بــا قاچــاق ،مصــرف ،پیشــگیری و درمــان در ایــن زمینــه از دغدغههــای اصلــی و اولوی ـتدار
س��اختارهای درگی��ر در ای��ن موض��وع اس��ت و مدیری��ت آن در ورودی سیس��تم دول�تـ ق��رار دارد .از
ایــن رو تأثیــرات مــواد مخــدر بــر جامعــه بــه حــدی اســت کــه موضــوع مبــارزه بــا مــوارد مخــدر در
ورودی سیاســتگذاری قــرار میگیــرد و حکومــت موظــف اســت جهــت کاهــش تبعــات اقتصــادی،
اجتماع�یـ و امنیت��ی ب�رـای ای�نـ موض��وع طراح��ی و اج��رای سیاس��ت داش��ته باشــد .از ایــن روســت کــه
سیاســتگذاری اهمیــت خــود را نشــان میدهــد.
4ـ .2طراحی سیاستگذاری مواد مخدر

یکــی از مســئولیتهای مهــم هــر دولــت و نظــام اجتماعــی حفــظ و تأمیــن بهداشــت و ســامت روانــی
و اجتماعــی شــهروندان خویــش اســت .مســئلۀ مــواد مخــدر سالهاســت کــه بــه مســئلۀ اجتماعــی
عمــدۀ جامعــۀ ایرانــی تبدیــل شــده و مبــارزه بــا آن در دســتور کار نظــام جمهــوری اســامی ایــران قرار
گرفتــه اســت .مواجهــه بــا ایــن موضــوع مســتلزم شــناخت دقیــق ابعــاد ایــن مســئله اســت .در عرصــۀ
مبــارزه بــا مصــرف مــواد مخــدر ،برنامههایــی موفــق خواهــد بــود کــه براســاس ارزیابــی واقعگرایانــه
از گســتردگی و کیفیــت الگــوی مصــرف و توزیــع مــواد مخــدر طراحــی و اجــرا شــود .تحقــق شــرایط
فــوق بـ ه ایــن معناســت کــه پژوهــش دربــارۀ مســئلۀ مــواد مخــدر بخــش تفکیکناپذیــر یــک راهبــرد
کارآمــد و پیششــرط اصلــی مبــارزه بــا آن اســت .چنیــن پژوهشهایــی بایــد بــه ارزیابــی بموقــع و
واقعبینانــۀ مســئلۀ مــواد مخــدر و تحــوالت آن در ســطح ملــی و محلــی کمــک کنــد .همچنیــن الزم
اســت ارزیابــی مــداوم برنامههــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در دو حــوزۀ عرضــه و تقاضــا مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
بــرای یافتــن علــل و آســیبهای سیاســتگذاری نیازمنــد چهــار گــروه هــدف مشــتمل بــر
سیاس ـتگذران ،مدیــران اجرایــی ،صاحبنظــران (هیئــت علمــی) و ذینفعــان (معتــادان بهبودیافتــه)
هســتیم (مهدویانفــر و دیگــران ،1397 ،ص .)7 .در طراحــی سیاس ـتگذاری مــواد مخــدر ســه بُعــد
نظــری ،سیاســی و اجتماعــی بررســی شــده اســت (همانجــا):
علــل نظــری :عــدم شــناخت صحیــح مســئله ،فقــدان دسترســی بــه آمــار و اطالعــات صحیــح،
اولویــتدار نبــودن مســئلۀ پیشــگیری ،عــدم بهرهبــرداری از تجربیــات و اســناد بینالمللــی ،ضعــف
دانــش پیشــگیری در سیاســتگذاران؛
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علــل سیاســی :عــدم قابلیــت اجرایــی سیاس ـتها ،عــدم کارایــی و شــمولیت و اعتبــار سیاس ـتها،
فقــدان برنامــۀ عملیاتــی کارآمــد ،مردمــی نکــردن سیاســتها ،بودجــه و زیرســاختهای ناکافــی،
ســاختار و تشــکیالت نامناســب ،تداخــل وظایــف متولیــان ،عــدم آمــوزش سیاسـتها ،نظــارت ناکافــی،
ارزیابــی بــدون شــاخص ،عــدم انعــکاس و بازخــورد؛
علــل اجتماعــی :وجــود برخــی باورهــای غلــط دربــارۀ مــواد مخــدر ،ضعــف مشــارکت مردمــی در
برنامههــای پیشــگیرانه ،متعارفشــدگی و مســئلۀ اجتماعــی نبــودن در میــان نســل جــوان ،عوامــل
زمین ـهای نظیــر ناکارآمــدی کالنسیســتمها ،نظــام خانــواده و تعلیــم و تربیــت (همــان ،ص.)11 .
در ادامــه بــه مهمتریــن نهــاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،یعنــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،اشــاره
شــده کــه مهمتریــن نهــاد در اجــرای سیاس ـتگذاریهای مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت.
4ـ2ـ .1ستاد مبارزه با مواد مخدر

بــا توجــه بــه مطالــب مطرحشــده بــرای تدویــن سیاســتگذاری صحیــح در ایــن زمینــه ،نظــام
سیاســی بــرآن شــده اســت تــا بــا تشــکیل ســتاد ملــی ،درخصــوص پیگیــری مبــارزه بــا مــواد مخــدر
بهصــورت متمرکــز و دقیــق وارد عمــل شــود .از ایــن رو ریاســت ایــن ســتاد بـه باالتریــن مقــام اجرایــی
کشــور ،یعنــی ریاس ـتجمهوری ،واگــذار گردیــده اســت .ایــن ســتاد کــه بــرای برنامهریــزی ،نظــارت،
هماهنگــی و پیگیــری مســائل مرتبــط بــا مقابلــه بــا عرضــۀ مــواد مخــدر و پیشــگیری از اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر راهانــدازی شــده ،دارای بخشهــای مختلفــی ازجملــه دبیرخانــه ،دبیــرکل ،تعــدادی ادارۀ
کل و دفاتــر تخصصــی اســت تــا درخصــوص پیگیــری مصوبــات ،تشــکیل جلســات و کارشناســی امــور
مرتبــط بــا مــواد مخــدر و روانگردانهــا اقــدام نمایــد.
 وظایفــی کــه بــرای ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر درنظــر گرفتــه شــده اســت ،عبارتانــد از:
سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی ،هماهنگــی ،نظــارت و ...در تمامــی ابعــاد ازجملــه مقابلــه بــا ورود مــواد
مخــدر بــه داخــل کشــور ،مقابلــه بــا عرضــه ،امــور فرهنگــی ،تبلیغــات ،آمــوزش عمومــی و کاهــش
تقاضــا و درمــان و بازپــروری؛ تعییــن و تصویــب خطمشـیهای اجرایــی ،قضایــی ،فرهنگــی ،تبلیغاتــی،
آموزشــی ،پیشــگیری ،مطالعاتــی و پژوهشــی در تمــام ابعــاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر جهــت دســت
یافتــن بــه اهــداف تعیینشــده؛ تعییــن و تصویــب خطمش ـیهای الزم جهــت ورود بخــش خصوصــی
و تعاونــی در ایجــاد مراکــز حرفهآمــوزی ،اشــتغال ،انجــام خدمــات مشــاورهای و حمایتــی و آمــوزش
عمومــی ،تأســیس انجمنهــای خیریــۀ مردمــی ،کلینیکهــای درمــان و تــرک اعتیــاد و مراکــز
بازپــروری و توانبخشــی بهمنظــور عــزم ملــی بــرای پیشــگیری از اعتیــاد؛ تصویــب آییننامههــا و
طرحهــای ارائهشــده از ســوی دســتگاههای اجرایــی و قضایــی ،تصویــب برنامــه و بودجــۀ ســالیانۀ
ســتاد و نظــارت بــر امــر نحــوۀ هزینــۀ اعتبــارات تخصیصیافتــه؛ ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاههای
اجرایــی و قضایــی و رفــع موانــع موجــود؛ نظــارت بــر ُحســن اجــرای قانــون و بیــان نظــرات اصالحــی
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و وضــع قوانیــن مــورد نیــاز؛ ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای عضــو ســتاد؛ اتخــاذ ســایر تدابیــر و
تصمیمــات الزم در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر.
ازجملــه اعضــای ایــن ســتاد کــه چرخــۀ سیاس ـتگذاری را بهنوعــی کامــل مینمایــد و میتوانــد
چرخــۀ سیاســتگذاری را بهخوبــی تکمیــل کنــد ،عبارتانــد از :ریاســتجمهوری بهعنــوان رئیــس
ســتاد ،وزیــر کشــور در مقــام دبیــرکل ســتاد ،دادســتان کل کشــور ،وزیــر اطالعــات ،وزیــر درمــان
بهداشــت و آمــوزش پزشــکی ،وزیــر آمــوزش و پــرورش ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،رئیــس
ســازمان صــدا و ســیما ،فرمانــده نیــروی انتظامــی ،رئیــس دادگاه انقــاب اســامی ،رئیــس ســازمان
زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی و فرمانــده نیــروی مقاومــت بســیج .بــا نگاهــی بــه ترکیــب
اعضــای ایــن ســتاد میشــود بــه اهمیــت موضــوع در ســطح کالن بــرای پیگیــری ایــن موضــوع
پــی بــرد .بــا توجــه بــه وجــود بخشهــای مختلــف کارشناســی در ایــن ســتاد و تصمیمگیــری
سیاســتگذاریهای صحیــح و بــا عنایــت بــه ارگانهــای مرتبــط در ایــن موضــوع کــه بــه آنهــا
اشــاره شــد ،میتــوان بــا سیاســتگذاری صحیــح و اجــرای دقیــق آن ،سیاســتهای کلــی نظــام
بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر را بهنحــو مطلوبــی اجــرا کــرد.
ارکان ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف خــود بــه ایــن شــرح اســت :از
معاونتهــا و ادارات تخصصــی ایــن ســتاد ،معاونــت کاهــش تقاضــا و توســعۀ مشــارکتهای مردمــی
اســت کــه مســئول رســیدگی بــه امــور درمــان و کاهــش آســیب فرهنگــی و پیشــگیری ،مشــارکتهای
مردمــی و ســازمانهای مردمنهــاد و حمایــت از اشــتغالزایی بهبودیافتــگان اســت؛ معاونــت مقابلــه
بــا عرضــه کــه در زیرمجموعــۀ آن میتــوان بانــک اطالعــات شــهدا ،امــور بینالملــل ،مناقصههــا و
مزایدههــا را نــام بــرد؛ معاونــت اداری ،مالــی و امــور مجلــس ســتاد کــه بــه یــک ادارۀ کل حقوقــی و
امــور مجلسهــا تقســیم میگــردد؛ دفتــر تحقیقــات و آمــوزش و شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد
مخــدر اســتانها بخشــی از ســاختار اجرایــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر را تشــکیل میدهــد.
4ـ2ـ .2اسناد و قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر

در اســناد و قوانیــن داخلــی نیــز بهطــور مکــرر ضــرورت تدویــن و اجــرای برنامههــای پیشــگیری
از اعتیــاد تصریــح شــده کــه نشــاندهندۀ اهمیــت موضــوع بــرای نظــام جمهــوری اســامی اســت.
گفتنــی اســت کــه در برخــی از ایــن اســناد و قوانیــن ،نــگاه همهســونگر در سیاســتگذاری کشــور
بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله رعایــت شــده اســت« .مــادۀ  33قانــون اصالحیــۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر
مصــوب  76/8/17مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام»« ،آییننامــۀ مصــوب  77/11/6ســتاد مبــارزه بــا
مــواد مخــدر» و «مصوبــۀ  308شــورای عالــی امنیــت ملــی مــورخ  »80/3/16بــه پیشــگیری بهعنــوان
یکــی از وظایــف ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،اشــاره کــرده اســت« .تبصــرۀ  2مــادۀ  ،1بنــد ب مــادۀ
 ،4بنــد ج مــادۀ  6و مــادۀ  8قانــون نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی (مصــوب  »)1383نیــز
بــر بهبــود وضعیــت تعیینکنندههــای اجتماعــی مهــم ســامت (مثــل سیاســتها و برنامههــای
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اقتصــادی و اجتماعــی) بــرای ارتقــای رفــاه و ســامت فــردی و اجتماعــی افــراد ،خانوارهــا و اجتماعــات
محلــی ازجملــه پیشــگیری از بــروز اعتیــاد در همــۀ ابعــاد زندگــی مــردم تأکیــد کــرده اســت (ســند
جامــع پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد« .)1390 ،مــادۀ  57سیاســتهای کلــی قانــون برنامــۀ ششــم
توســعه» کــه بهمنظــور پیشــگیری و کاهــش آســیبهای اجتماعــی مصــوب شــده اســت ،دولــت را در
طــول اجــرای برنامــۀ ششــم (1396ـ )1400بــه «مبــارزۀ همهجانبــه بــا مــواد مخــدر و روانگردانهــا
در چارچــوب سیاسـتهای کلــی ابالغــی و مدیریــت مصــرف بــا هــدف کاهــش 25درصــدی اعتیــاد تــا
پایــان برنامــه» مکلــف میکنــد (سیاس ـتهای کلــی قانــون برنامــۀ ششــم توســعه.)1394 ،
الــزام سیاســتها و ضــرورت توجــه بــه اســتراتژی کاهــش تقاضــا نیــز یکــی از اهدافــی اســت
کــه در طراحــی سیاســت اندیشــیده شــده اســت .بهطــور کلــی میتــوان چهــار بُعــد مبــارزه بــا
مــواد مخــدر را در دو بُعــد خالصــه کــرد« :مقابلــه بــا عرضــه» و «کاهــش تقاضــا» .براســاس یافتههــا،
ظاهــرا ً غلبــۀ اســتراتژی مقابلــه بــا عرضــه بهتنهایــی نتوانســته اســت موفقیتآمیــز باشــد؛ از ایــن رو
توجــه متــوازن و دارای اولویــت بــه اســتراتژی کاهــش تقاضــا ضــروری اســت .بهلحــاظ تجربــی ،تمــام
کشــورهای پیشــرفته کــه در مبــارزه بــا مــواد مخــدر توفیقــی داشــته و توانســتهاند رشــد صعــودی
دهههــای  70و  80را متوقــف یــا منفــی ســازند ،موفقیــت خــود را محصــول اســتراتژیهای کاهــش
تقاضــا میداننــد .در بیانیــۀ مصــوب بیســتمین نشســت ویــژۀ مجمــع عمومــی ،درخصــوص معضــل
جهانــی مــواد مخــدر ،کشــورهای عضــو تأکیــد کردنــد کــه بــدون کاهــش تقاضــای مــواد مخــدر ،قــادر
بــه حــل معضــل مــواد مخــدر نخواهنــد بــود.
الــزام رویکــرد سیســتمی و واقعیتهــای اجتماعــی در جامعــه ،توجــه بــه اســتراتژی کاهــش تقاضــا
و احتــراز از الگــوی مبتنــی بــر نظامیگــری صــرف در کنتــرل مــواد مخــدر را توجیهپذیــر میســازد.
در اینجــا پیشفــرض اصلــی ایــن اســت کــه مجموعــۀ عواملــی کــه در جامعــه درحــال وقــوع اســت،
شــرایط اولیــه یــا بســتر ظهــور آســیبهای اجتماعــی ازجملــه اعتیــاد را فراهــم کردهانــد (گاهنامــۀ
داخلــی ســتاد کل مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،1389 ،ص .)5 .براســاس بنــد الــف مــادۀ  95برنامــۀ
ششــم توســعه ،بهمنظــور هماهنگــی برنامههــا و نظــارت بــر عملکــرد تمــام دســتگاههای اجرایــی
کــه در زمینــۀ آســیبهای اجتماعــی وظایفــی برعهــده دارنــد و براســاس بنــد ب ،دولــت مکلــف اســت
طبــق قوانیــن مربوطــه و مصوبــات شــورای عالــی اجتماعــی جهــت پیشــگیری و کاهــش آســیبهای
اجتماعــی ،نســبت بــه تهیــۀ طــرح جامــع ،کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی بــا اولویــت اعتیــاد،
طــاق ،حاشیهنشــینی ،کــودکان کار و مفاســد اخالقــی اقــدام کنــد؛ بهگونــهای کــه آســیبهای
اجتماعــی در انتهــای برنامــه بــه  25درصــد میــزان تصویــب طــرح کاهــش یابــد.
طبــق «قانــون برنامــۀ چهــارم توســعه ،فصــل هشــتم ،مــادۀ  ،»97دولــت مکلــف اســت بهمنظــور
پیشــگیری و کاهــش آســیبهای اجتماعــی ،نســبت بــه تهیــۀ طــرح جامــع کنتــرل کاهــش
آســیبهای اجتماعــی ،بــا تأکیــد بــر پیشــگیری از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،مشــتمل بــر محورهــای
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ذیــل اقــدام کنــد:
 .1ارتقــای ســطح بهداشــت روان ،گســترش خدمــات مــددکاری اجتماعــی ،تقویــت بنیــان خانــواده
و توانمندســازی افــراد و گروههــای در معــرض آســیب؛
 .2بســط روحیــۀ نشــاط ،شــادابی ،امیــدواری و اعتمــاد اجتماعــی ،و تعمیــق ارزشهــای دینــی و
هنجارهــای اجتماعــی؛
 .3شناســایی نقــاط آســیبخیز و بحــرانزای اجتماعــی در بافــت شــهری و حاشــیۀ شــهرها و
تمرکــز بخشــیدن بــه حمایتهــای اجتماعــی ،خدمــات بهداشــتی ـ درمانــی ،مــددکاری ،مشــاورۀ
اجتماعــی و حقوقــی و برنامههــای اشــتغال حمایتشــده بــا اعمــال راهبــرد همــکاری بینبخشــی و
ســامانۀ مدیریــت آســیبهای اجتماعــی در مناطــق یادشــده؛
 .4پیشــگیری اولیــه از بــروز آســیبهای اجتماعــی از طریــق اصــاح برنامههــای درســی دورۀ
آمــوزش عمومــی و پیشبینــی آموزشهــای اجتماعــی و ارتقــای مهارتهــای زندگــی؛
 .5خدماترســانی بموقــع بــه افــراد درمعــرض آســیبهای اجتماعــی بــا مشــارکت ســازمانهای
غیردولتی؛
 .6بازتوانی آسیبدیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینۀ بازگشت آنها به جامعه.
سیاســتهای کلــی برنامــۀ پنجــم توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی
ایــران ،اصــل  20بــه ایــن شــرح اســت :ارتقــای امنیــت اجتماعــی ،مبــارزۀ همهجانبــه بــا مــواد مخــدر
و روانگردانهــا و اهتمــام بــه اجــرای سیاســتهای کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،سامانبخشــی
مناطــق حاشیهنشــین و پیشــگیری و کنتــرل ناهنجاریهــای عمومــی ناشــی از آن ،اســتفاده از
ابزارهــای فرهنگــی ،آموزشــی و رســانهها بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ناهنجاریهــای فرهنگــی و
اجتماعــی .طراحــی سیاسـتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف کاهــش  25درصــد
مــواد مخــدر بــوده اســت و از ســوی دیگــر مقابلــه بــا عرضــۀ مــواد مخــدر را در تمــام ابعــاد درنظــر
داشــته اســت .برنامههــای توســعه بــه بحــث کنتــرل و مدیــرت و مقابلــه بــا گســترش مــواد مخــدر
پرداختــه اســت.
4ـ2ـ .3سیاستهای کلی نظام برای مبارزه با مواد مخدر

فوریــت مبــارزه بــا اعتیــاد و مــواد مخــدر بــرای نظــام جمهــوری اســامی آنچنــان بــوده کــه مقــام
معظــم رهبــری در دســتوری بــه ســران ســه قــوۀ کشــور چنیــن مرقــوم فرمودهانــد:
سیاســتهای کلــی دربــاب مــواد مخــدر نهایــی و ابــاغ گردیــد ،ولــی ایــن نگرانــی
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همچنــان باقــی اســت کــه دســتاندرکاران بــای بــزرگ و تهدیــد عظیمــی را کــه از ایــن
ســو متوجــه کشــور اســت ،بهدرســتی بــرآورده نکننــد و بازهــم مشــکالت بــر روی هــم متراکــم
شــود .لــذا از آقایــان محتــرم انتظــار مـیرود کــه هرکــدام ســهم دســتگاه خــود را در اجرایـی
کــردن ایــن سیاسـتها بــا ســرعت و قاطعیــت و بــدون فــوت وقــت بــه مرحلــۀ عمــل برســانند
(زکریایــی و حاجلــی ،1387 ،ص.)5 .
سياسـتهاي كلــي مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب  5آذر  1385کــه توســط مقــاممعظــم رهبــري
ابــاغ گردیــد ،نشــان میدهــد ایــن ســند ،بهعنــوان یــک ســند باالدســتی ،تمامــی حوزههــای مرتبــط
بــا ایــن موضــوع را پوشــش میدهــد و میتوانــد نقشــۀ راهــی بــرای تصمیمگیــران و سیاس ـتگذاران
ایــن حــوزه باشــد .نهادهایــی ماننــد ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،بهعنــوان مجــری ،بــا کمــک
گرفتــن از ایــن اســناد میتوانــد عملکــرد و تــوان عملیاتــی خــود را بهبــود بخشــد؛ بهگونــهای کــه
ســاختار اجرایــی ایــن ســتاد بــا درک صحیــح ایــن ســند میتوانــد بــه اهــداف خــود دســت یابــد.
محتــوای ایــن ســند بدیــن شــرح اســت:
 .۱مبــارزۀ فراگيــر و قاطــع بــا تمــام فعاليتهــا و اقدامــات غيرقانونــي مرتبــط بــا مــواد مخــدر و
روانگــردان و پيشســازهاي آنهــا ازقبيــل كشــت ،توليــد ،ورود ،صــدور ،نگ ـهداري و عرضــۀ مــواد؛
 .۲تقويـت ،توســعه ،تجهيــز و اســتفادۀ فراگيــر از امكانــات اطالعاتـي ،نظامـي ،انتظامــي و قضايــي
بــراي شناســايي و تعقيــب و انهــدام شــبكهها و مقابلــه بــا عوامــل اصلــي داخلــي و بينالمللــي مرتبــط
بــا مــواد مخــدر و روانگــردان و پيشســازهاي آنهــا؛
 .۳تقويـت ،تجهيــز و توســعۀ يگانهــا و مكانيــزه كــردن ســامانههاي كنترلــي و تمركــز اطالعــات
بهمنظــور كنتــرل مرزهــا و مبــادي ورودي كشــور و جلوگيــري از اقدامــات غيرقانونــي مرتبــط بــا مــواد
مخــدر و روانگــردان و پيشســازهاي آنهــا و تقويــت ســاختار تخصصــي مبــارزه بــا مــواد مخــدر در
نيــروي انتظامــي و ســاير دســتگاههاي ذيربــط؛
 .۴اتخــاذ راهكارهــاي پيشــگيرانه در مقابلــه بــا تهديــدات و آســيبهاي ناشــي از مــواد مخــدر و
روانگــردان بــا بهرهگيــري از امكانــات دولتــي و غيردولتــي و بــا تأكيــد بــر تقويــت باورهــاي دينــي
مــردم و اقدامــات فرهنگـي ،هنــري ،ورزشـي ،آموزشــي و تبليغاتــي در محيــط خانــواده ،كار ،آمــوزش و
تربيــت و مراكــز فرهنگــي و عمومــي؛
 .۵جرمانــگاري مصــرف مــواد مخــدر و روانگــردان و پيشســازهاي آنهــا جــز در مــوارد علمــي،
پزشــكي ،صنعتــي و برنامههــاي مصــوب درمــان و كاهــش آســيب؛
 .۶ايجــاد و گســترش امكانــات عمومــي تشــخيص ،درمــان ،بازتوانــي و اتخــاذ تدابيــر علمــي جامــع
و فراگيــر بــا هــدف الــف .درمــان و بازتوانــي مصرفكننــدگان ،ب .كاهــش آســيبها ،پ .جلوگيــري از
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تغييــر الگــوي مصــرف از مــواد كمخطــر بــه مــواد پرخطــر؛
 .۷اتخــاذ تدابيــر الزم بــراي حمايتهــاي اجتماعــي پــس از درمــان مبتاليــان بــه مــواد مخــدر و
انــواع روانگــردان در زمينــۀ اشــتغال ،اوقــات فراغـت ،ارائــۀ خدمــات مشــاوره و پزشــكي و حمايتهــاي
حقوقــي و اجتماعــي بــراي افــراد بازتوانيشــده و خانوادههــاي آنهــا.
 .۸تقويــت و ارتقــای ديپلماســي منطقـهاي و جهانــي مرتبــط بــا مــواد مخــدر و روانگــردان درجهت
الــف .هدفمنــد كــردن مناســبات ،ب .مشــاركت فعــال در تصميمســازيها و تصميمگيريهــا و
اقدامــات مربــوط ،پ .بهرهبــرداري از تجــارب و امكانــات فنــي و پشــتيباني و اقتصــادي كشــورهاي
ديگــر و ســازمانهاي بينالمللــي ،ت .فراهــم كــردن زمينــۀ اقــدام مشــترك در جلوگيــري از ترانزيــت
مــواد مخــدر؛
 .۹اتخــاذ تدابيــر الزم بــراي حضــور و مشــاركت جــدي مــردم و خانوادههــا در زمينههــاي
پيشــگيري ،كاهــش آســيب و درمــان معتــادان.
 .۱۰توســعۀ مطالعــات و پژوهشهــاي بنيــادي ،كاربــردي و توســعهاي در امــر مبــارزه بــا مــواد
مخــدر و روانگــردان و پيشــگيري و درمــان معتــادان بــا تكيــه بــر دانــش روز دنيــا و اســتفاده از
ظرفيتهــاي علمــي و تخصصــي ذيربــط در كشــور؛
 .11ارتقــا و اصــاح ســاختار مديريــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر و روانگــردان بهمنظــور تحقــق
سياســتهاي كلــي نظــام و ســرعت بخشــيدن بــه فعاليتهــا و هماهنگــي در اتخــاذ سياســتهاي
عملياتــي و تمــام اقدامــات اجرايــي ،قضايــي و حقوقــی.
اهمیــت ایــن نــوع ســندها از آنجــا روشــن میشــود کــه اســناد دیگری نیــز از ســوی سیاسـتگذاران
بــا توجــه بــه بندهــای مختلــف ایــن ســند باالدســتی تدویــن شــده و در بخشهــای مختلــف ســاختار
اجرایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ اســنادی ماننــد ســند جامــع پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد
کــه توســط ادارۀ کل فرهنگــی و پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر تدویــن شــده اســت .ایــن
ســند کــه توســط گروهــی از پژوهشــگران و صاحبنظــران حــوزۀ اعتیــاد جم ـعآوری شــده ،نمایانگــر
چرخــۀ سیاســتگذاری صحیــح در راســتای اهــداف سیاســتهای کلــی نظــام در مبــارزه بــا مــواد
مخــدر اســت.
همچنیــن تشــکیل کمیتههــای تخصصــی ماننــد کمیتــۀ کاهــش تقاضــا ،برنامــۀ کنتــرل پیشــگیری
مبــارزه بــا قاچــاق و ســوءمصرف مــواد مخــدر ،تهیــۀ منشــور ملــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر در افق 25ســاله،
آییننامــۀ پیشــگیری از اعتیــاد ،درمــان معتــادان بــه مــواد مخــدر و حمایــت از افــراد در معــرض خطــر
اعتیــاد ،ازجملــه بخشهــای چرخــۀ سیاس ـتگذاری مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت کــه در معاونتهــا و
ســاختارهای اجرایــی ایــن موضــوع بــرای بهتــر عمــل کــردن بدنــۀ اجرایــی تدویــن میگــردد.
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4ـ .3اجرا در چرخۀ سیاستگذاری مواد مخدر
در چرخــۀ اجــرا ،مبــارزه بــا مــواد مخــدر مهمتریــن بخــش ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت کــه
وظیفــۀ اصلــی آن بــا تمامــی ایــن اســناد و قوانیــن همخوانــی دارد .وظایــف ســتاد مبــارزه بــا مــواد
مخــدر نشــاندهندۀ اهمیــت ایــن ســتاد اســت .سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی ،هماهنگــی ،نظــارت و...
در تمامــی ابعــاد اهمیــت کلیــدی ایــن ســتاد و اختیــارات آن را مینمایانــد؛ اختیاراتــی ازجملــه
مقابلــه بــا ورود مــواد مخــدر بــه داخــل کشــور ،مقابلــه بــا عرضــه ،امــور فرهنگــی ،تبلیغــات ،آمــوزش
عمومــی و کاهــش تقاضــا ،درمــان و بازپــروری از طریــق تعییــن و تصویــب خطمش ـیهای اجرایــی،
قضایــی ،فرهنگــی ،تبلیغاتــی ،آموزشــی ،پیشــگیری ،مطالعاتــی و پژوهشــی در تمــام ابعــاد مبــارزه
بــا مــواد مخــدر؛ تعییــن و تصویــب خطمشــیهای الزم جهــت ورود بخــش خصوصــی و تعاونــی
در ایجــاد مراکــز حرفهآمــوزی ،اشــتغال ،انجــام خدمــات مشــاورهای و حمایتــی و آمــوزش عمومــی،
تأســیس انجمنهــای خیریــۀ مردمــی ،کیلینکهــای درمــان و تــرک اعتیــاد و مراکــز بازپــروری و
توانبخشــی بهمنظــور عــزم ملــی بــرای پیشــگیری از اعتیــاد؛ تصویــب آییننامههــا و تصویــب
طرحهــای ارائهشــده از ســوی دســتگاهای اجرایــی و قضایــی؛ تصویــب برنامــه و بودجــۀ ســالیانۀ ســتاد
و نظــارت بــر امــر نحــوۀ هزینــۀ اعتبــارات تخصیصیافتــه؛ ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاههای اجرایــی
و قضایــی و رفــع موانــع موجــود؛ نظــارت بــر ُحســن اجــرای قانــون و بیــان نظــرات اصالحــی و یــا وضــع
قوانیــن مــورد نیــاز؛ ارزیابــی عملکــرد دســتگاهای عضــو ســتاد؛ اتخــاذ ســایر تدابیــر و تصمیمــات الزم
در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر.
وظایــف دبیرخانــۀ ســتاد :بررســی طرحهــا و برنامهریــزی کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت
و آمادهســازی ،نظــارت ،پیگیــری و بازرســی و کارشناســی فعالیــت کمیتههــای تخصصــی؛ مطالعــۀ
قوانیــن و مقــررات موجــود و بیــان پیشــنهادهای الزم و اصالحــی؛ بســط و توســعۀ همکاریهــای
دوجانبــه و چندجانبــۀ منطقــهای و بینالمللــی بــا اســتفاده از مراکــز و مراجــع ذیربــط و تعییــن
راهکارهــای مناســب؛ برگــزاری ســمینارهای داخلــی بهمنظــور هماهنگــی عوامــل مبــارزه بــا مــواد
مخــدر؛ نظــارت بــر فعالیتهــای بخــش خصوصــی و تعاونــی در ابعــاد مختلــف مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛
همکاریهــای مشــترک بــا ســازمانها و وزارتخانههــا درجهــت کمــک بــه تولیــد فعالیتهــای
فرهنگــی؛ برنامهریــزی و ارائــۀ راهکارهــای مناســب درخصــوص ُحســن اجــرای مصوبــات ســتاد در
زمینــۀ امــور بینالملــل و فراهــم نمــودن مقدمــات برگــزاری اجالسهــا و نمایشــگاههای منطقــهای
بــا تصویــب رئیــس ســتاد؛ تنظیــم پیشنویــس یادداش ـتهای تفاهــم دو یــا چنــد جانبــه ،معاهــدات
و قراردادهــای بینالمللــی و نظــارت بــر ُحســن اجــرای معاهــدات ،یادداشــت تفاهــم و پروژههــای
همــکاری دو یــا چنــد جانبــه و( ...پورتــال جامــع ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر).
نتایــج رونــد چهــل ســال مبــارزۀ ســختافزاری و نرمافــزاری عیلــه مــواد مخــدر و روانگردانهــا
پــس از انقــاب اســامی حاکــی از ایــن مــوارد اســت :انســداد و اشــراف بــر مرزهــای شــرقی و
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غربــی بــا احــداث و نصــب  2009کیلومتــر خاکریــز ،ســیمخاردار ،کانــال و ســایر موانــع فیزیکــی
و الکترونیکــی؛ کشــف بیــش از  11.000تــن تــن انــواع مــواد مخــدر و روانگردانهــا؛ عملیــات و
درگیــری مســلحانه علیــه باندهــای مــواد مخــدر ( 39.000فقــره)؛ متالشــی کــردن  48.000گــروه
و بانــد مــواد مخــدر؛ کشــف  33.000قبضــه ســاح ســبک و ســنگین از قاچاقچیــان؛ توقیــف و
ضبــط  195.000دســتگاه خــودرو از قاچاقچیــان؛ دســتگیری  7.800.000نفــر از افــراد معتــاد،
توزیعکننــده و قاچاقچــی مــواد مخــدر (بــا احتســاب افــراد تکــراری)؛ تقدیــم  3811شــهید در
عرصــۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛ انهــدام  2036بــاب کارگاه و آشــپزخانۀ تولیــد شیشــه در  13ســال
اخیــر؛ کشــف  27تــن شیشــه در  13ســال اخیــر.
اقدامــات درمانــی ســتاد نیــز بــه ایــن شــرح اســت :ایجــاد  1197مرکــز اقامتــی میانمــدت،
 252مرکــز گــذری 399 ،تیــم ســیار 13 ،موبایــل ســنتر 90 ،مرکــز ســرپناه 31 ،مرکــز  tcو پوشــش
بیــش از  750.000نفــر در درمــان نگهدارنــدۀ  mmtدر  9029مرکــز؛ اقدامــات پیشــگیری اولیــه
از اعتیــاد بــا اجــرای طــرح پیشــگیرانۀ مدرســۀ مراقبــت اجتماعمحــور در مــدارس؛ اجــرای طــرح
آمــوزش مهارتهــای مقابل ـهای بــرای پیشــگیری از مصــرف مــواد در مــدارس متوســطۀ اول کشــور؛
اجــرای طــرح آمــوزش مهارتهــای زندگــی ،ســبک فرزندپــروری و پیشــگیری از مصــرف مــواد بــرای
والدیــن؛ برگــزاری کارگاههــای آمــوزش مهارتهــای زندگــی و روشهــای پیشــگیری از اعتیــاد بــرای
دانشــجویان؛ ارائــۀ خدمــات مشــاورۀ تلفنــی بــه حــدود 3میلیــون نفــر طــی ســالهای  1369تــا
1384؛ تولیــد و پخــش  18.000برنامــه از رســانههای دیــداری و شــنیداری طــی ســالهای 1384
تــا ( 1396صرامیفروشــانی.)1397 ،
4ـ .4دستاورد سیاستگذاری مواد مخدر
ســوءمصرف مــواد مخــدر بهدلیــل ازدســت رفتــن بهــرهوری ،انتقــال بیماریهــای عفونــی ،ایجــاد
مشــکالت خانوادگــی و اجتماعــی ،افزایــش جــرم و لــزوم تخصیــص مراقبتهــای بهداشــتی و
درمانــی ،زیانهــای فراوانــی را بــه جامعــۀ جهانــی تحمیــل میکنــد .ایــن معضــل هــم ایمنــی
فــرد را بهخطــر میانــدازد و هــم زندگــی وی را بیکیفیــت میکنــد .عالوهبــر ایــن ،هزینههــای
زیــادی را نیــز بهبــار مــیآورد .ایــن مشــکالت بحثهــای داغــی را در محافــل مختلــف اجتماعــی
برمیانگیــزد و ایــن ســؤال را پیــش مــیآورد کــه دولتهــا و نهادهــای مدنــی و قانونــی بایــد
چــه اقداماتــی انجــام دهنــد تــا ایــن تهدیدهــا و هزینههــا کاهــش یابــد .چنانکــه بیــان شــد ،دو
رویکــرد اساســی در برخــورد بــا مــواد اعتیــادآور وجــود دارد :یکــی ،اقدامــات کاهــش عرضــه اســت،
بــا هــدف متوقــف کــردن تولیــد و قاچــاق و توزیــع مــواد کــه طبیعت ـاً ماهیتــی انتظامــی ـ قضایــی
دارد؛ دیگــری ،رویکــرد کاهــش تقاضاســت .براســاس تعریــف ســازمان ملــل متحــد ،اقدامــات کاهــش
تقاضــا تمــام عرصههــا ،از پیشــگیری اولیــه از مصــرف مــواد تــا درمــان مبتالیــان بــه ســوءمصرف
مــواد و نیــز کاهــش پیامدهــای بهداشــتی و اجتماعــی ناشــی از مصــرف مــواد را شــامل میشــود.
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ایــن دو رویکــرد مکمــل یکدیگرنــد .مبانــی کاهــش تقاضــا عبارتانــد از .1 :پیشــگیری (برنامههــای
مدرســهوار ،برنامههــای جامعهمــدار و رســانهای ،برنامههــای متمرکــز بــر خانــواده ،ایجــاد تغییــر
در محیــط و قوانیــن ،برنامههــای چندبخشــی)؛  .2درمــان (مرحلــۀ س ـمزدایی و مرحلــۀ بازتوانــی)؛
 .3کاهــش آســیب.
اصطــاح کاهــش آســیب یــا زیانکاهــی بــرای اولیــن بــار در ســال  1980م بــه سیاســتها
و برنامههایــی اطــاق شــد کــه هــدف اولیــۀ آنهــا کاهــش عــوارض ناگــوار بهداشــتی در مصــرف
مــواد مخــدر بــود .بــرای رویکــرد کاهــش آســیب کــه دســتاورد علــم پزشــکی اســت ،ایــن تعریــف
مــواد بیــان شــده اســت« :سیاســتی کــه جایگزیــن نوینــی بــرای جلوگیــری از آســیبهای بالقــوه
در رفتارهــای پرخطــر افــراد جامعــه اســت» .هــدف اصلــی در رویکــرد کاهــش آســیب ،حمایــت از
افــرادی اســت کــه عــادات رفتــاری ماننــد مصــرف مــواد مخــدر بــا آمیــزش جنســی کنترلنشــده
دارنــد؛ بهگونــهای کــه از لحــاظ ســامت در معــرض رفتارهــای پرخطــر باشــند (رحیمیپــور،
حبیــبزاده ،محققدامــاد ،فرجیهــا و امیــدی ،1395 ،ص .)88 .کاهــش آســیب مــواد مخــدر در
ایــران نیازمنــد برنامــۀ جامعــی اســت کــه در تمامــی ابعــاد فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی بــه
مدیریــت مــواد مخــدر بپــردازد.
4ـ .5ارزیابی ستاد مبارزه با مواد مخدر

امــروزه پیچیــده شــدن فزاینــدۀ ادارۀ امــور عمومــی ،ارزیابــی سیاســت را بــه ضرورتــی گریزناپذیــر
بــرای دولــت تبدیــل کــرده اســت .یــک نظــام سیاس ـتگذاری خِ ردگــرا بــه ارزیابــی نتایــج اجــرای
سیاســتها میپــردازد و تغییــرات ایجادشــده را مــورد توجــه قــرار میدهــد؛ آنگاه از نتایــج آن
بــرای تــداوم ،تجدیدنظــر یــا تغییــر سیاس ـتها بهــره میگیــرد .ارزیابــی سیاســت در نظــام دیوانــی
ـ سیاســی ایــران صرف ـاً بــه پژوهــش ســامانمند دربــارۀ آثــار و نتایــج سیاس ـتها گفتــه نمیشــود؛
بلکــه هــر نــوع بررســی و گــزارش دربــارۀ عملکــرد و نتایــج سیاس ـتها را دربــر میگیــرد (اشــتریان
و امامیمیبــدی ،1393 ،ص .)6 .باالتریــن نــرخ شــیوع مصــرف در اســتان کرمــان و پایینتریــن
نــرخ شــیوع در اســتانهای زنجــان ( )0/96و چهارمحــال و بختیــاری ( )0/98مشــاهده میشــود.
مصــرف مــواد مخــدر در ایــران وابســته بــه عوامــل فرهنگــی و موقعیــت جغرافیایــی و متغیــر اســت.
اســتانهای شــرقی کشــور بیشــتر از اســتانهای غربــی در دام اعتیــاد بــه مــواد مخــدر قــرار
میگیرنــد .ایــن مســئله نیازمنــد بازبینــی در قوانیــن و سیاس ـتهای کلــی نظــام بــرای مقابلــه بــا
مــواد مخــدر اســت.
ارزیابــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ســبب مشــخص شــدن ضعفهــا و ق ّوتهــای آن میشــود.
دربــارۀ ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،رئیــس کارگــروه کاهــش تقاضــای اعتیــاد مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام گفتــه اســت :بــا احتســاب افزایــش 50درصــدی بودجــۀ ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر
در الحیــۀ پیشــنهادی دولــت بــه مجلــس و تعلــق مبالــغ ناشــی از درآمدهــای قاچــاق ،افزایــش
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جریمههــا و مبالــغ بیمــۀ معتــادان ،جمع ـاً 450میلیــارد تومــن بــه بخشــی تعلــق میگیــرد کــه تــا
کنــون عملکــرد مناســبی در زمینــۀ کاهــش مصــرف و فــروش مــواد مخــدر و اعتیــاد نداشــته اســت.
قانونگــذار ایــران در مبــارزه بــا مــواد مخــدر و اصالحیــۀ ســال  1389آن ،همــواره بــا تعییــن
مجازاتهــای نامتناســب و ســنگین ،بهخصــوص اعــدام و حبــس ابــد ،سیاســت جنایــی مبتنــی
بــر ســرکوب و کیفــر را محــور خــود قــرار داده اســت .ایــن سیاســت جنایــی حاکــم بــر جرایــم
مــواد مخــدر اساسـاً بــر محــور پاسـخهای دولتــی ،اعــم از کیفــری و غیرکیفــری ،میچرخــد؛ ولــی
در قســمت پاســخهای غیرکیفــری ناظــر بــر پیشــگیری و درمــان ،نقــش نهادهــا و ســازمانهای
مردمنهــاد محســوس اســت .جرمزدایــی نســبی از اعتیــاد ،مشــارکت دادن ارگانهــای غیردولتــی
و مردمنهــاد در درمــان معتــادان و تــرک اعتیــاد ،جرمانــگاری مــواد روانگــردان صنعتــی و
تقلیــل مصــادرۀ کل امــوال ناشــی از جــرم ،همــکاری بــا کشــورهای دیگــر در امــر تعقیــب و
رصــد جرایــم مــواد مخــدر ،وضــع ضمانــت اجــرای ابطــال گذرنامــه بــرای مرتکبــان و تشــدید
مجــازات ســرکردگان و عامــان اصلــی جرایــم مــواد مخــدر از مــوارد اصالحیــۀ ســال  1389قانــون
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تحــت تأثیــر سیاسـتهای کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب  1385و
کنوانســیونهای بینالمللــی بهخصــوص کنوانســیون  1988م ســازمان ملــل متحــد بــوده اســت
(اکبــری ،1393 ،ص.)7 .
در نظــام قضایــی ایــران ،بهدالیــل مختلــف ازجملــه اســتفادۀ بیضابطــه و بیرویــه از نهادهــای
عفــو و تخفیــف مجــازات ،عــدم تمایــل بســیاری از قضــات بــه اجــرای مجازاتهــای شــدیدُ ،کنــدی
ســرعت دادرســی کیفــری ،تــا حــد زیــادی اصــول حتمیــت و قطعیــت مجازاتهــا متزلــزل شــده اســت
(همانجــا) .نظــام عدالــت کیفــری بعــد از انقــاب اســامی ،در راه مقابلــه بــا ســوءمصرف مــواد مخــدر
بــه کنشهــا و واکنشهــای متعــددی متوســل شــده ،امــا هیچیــک بــه کاهــش میــزان مصــرف
نینجامیــده اســت .از ایــن رو در ســالهای اخیــر دولــت بــر اســتفاده از رویکــرد کاهــش آســیبهای
ســوءمصرف متمرکــز شــده تــا دس ـتکم بتوانــد از آســیبهایی کــه بــه مصرفکننــده و جامعــه وارد
میشــود ،جلوگیــری نمایــد .لکــن بــا مــرور مقــررات ایــران ،در ایــن زمینــه ،برنامــۀ جامعــی مشــاهده
نمیشـ�ود (رحیمیپــور و دیگــران ،1395 ،ص.)84 .
 نگاهــی بــه قوانیــن کیفــری ایــران نشــان میدهــد رونــد رو بــه رشــد جرمانــگاری در قبــال جرایــم
مــواد مخــدر ،پــس از انقــاب اســامی شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت .اگرچــه در ســالهای اخیــر و
بهعلــت پیامدهــای ســوءمصرف مــواد مخــدر ،قوانیــن و مقــررات در کنــار پیشــینۀ کیفــری ،جنبــۀ
حمایتــی نیــز یافتهانــد ،ایــن تغییــر نگــرش تأثیــری در کاهــش میــزان مصــرف مــواد مخــدر نداشــته
اســت .بــر ایــن اســاس ،بهدلیــل عــدم توافــق ضمانــت اجراهــای کیفــری و برنامههــای حمایتــی،
سیاســت جدیــدی بهنــام «رویکــرد کاهــش آســیب» در دهــۀ اخیــر شــکل گرفتــه و بیانگــر ایــن اســت
کــه واکنــش بــه ســوءمصرف مــواد مخــدر بــه پیشــگیری یــا کنتــرل مصــرف منجــر نشــده و تجربیــات
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موجــود حاکــی از برتــری رویکــرد کاهــش آثــار و پیامدهــای آن ،بهجــای تمرکــز بــر تــرک مصــرف
اســت (همــان ،ص.)85 .
4ـ .6راهکارهای سیاستی
مبــارزۀ اجتماعــی بــا مــواد مخــدر روح حیاتبخــش جامعــه در کاهــش آســیبهای اجتماعــی
بــوده و بــدون آن نمیتــوان امیــدی بــه مقابلــه بــا آنهــا داشــت .تقویــت زیرســاختهای مبــارزه
بــا مــواد مخــدر ،اعــم از افزایــش مهــارت زندگــی ،ایجــاد نشــاط و شــادابی و گســترش امکانــات
تفریحــی بهعنــوان زیربنــای روشهــای زندگــی در هــر جامعــهای میتوانــد ارتقــای پیشــگیری و
مقابلــه درمــورد آســیبهای اجتماعــی ازجملــه اعتیــاد بــه مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی و داروهــای
روانگــردان را افزایــش دهــد .ســامان ماهوتــی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه فرهنگــی به مســائل پیشــگیری
و کنتــرل اعتیــاد و مقابلــه بــا آن ،بهعنــوان اصلیتریــن آســیب اجتماعــی ،مؤثرتریــن دیــدگاه بــرای
کاهــش مشــکالت اســت ،اظهــار کــرده« :پیشــگیریهای فرهنگــی یعنــی آمــوزش از خانــواده تــا
مدرســه ،از مدرســه تــا دانشــگاه و از دانشــگاه تــا جامعــه و انتقــال آموزههــای ضــروری بــرای افزایــش
مهارتهــای زندگــی راه اجتماعــی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر را هموارتــر میکنــدد» (خبرگــزاری
ایســنا.)1395 ،
سیاســتگذاریها در زمینــۀ مــواد مخــدر بایــد از مســیر مقابلــه بــا عرضــه بهســمت کاهــش
تقاضــا هدایــت شــود .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و مســئوالن ذیربــط بایــد فعالیــت بنیــادی
و زیرســاختی انجــام دهنــد .مقابلــه بــا عرضــه بــرای کوتاهمــدت بــازده دارد ،درحالــی کــه پدیــدۀ
مــواد مخــدر بهدلیــل گســتردگی و آســیبهای فراوانــی کــه بههمــراه دارد ،بایــد بــا فراهــم
کــردن زیرســاختهای مناســب و بهطــور بنیــادی فرهنــگ کاهــش تقاضــا را بهوجــود آورد .دولــت
جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و بــا اســتفاده از نظریــۀ ســازهانگاری،
عرصــۀ منطقــهای ،بهخصــوص کشــور افغانســتان بهعنــوان عامــل اصلــی تولیــد مــواد مخــدر ،را
مدیریــت کنــد .ایــران بــا اســتفاده از هویــت مشــترک خــود بــا کشــور افغانســتان میتوانــد در
زمینــۀ مدیریــت مــواد مخــدر بــه نتیجــۀ دلخــواه برســد .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،بهعنــوان
اصلیتریــن مجــری در ایــن زمینــه در ایــران ،بایــد در ســاختار خــود بازبینیهایــی انجــام دهــد.
ایــن ســتاد از طریــق رســانههای عمومــی بهصــورت گســتردهتر و بنیادیتــری بــر مــواد مخــدر
تســلط خواهــد یافــت .مســئوالن مبــارزه بــا مــواد مخــدر میتواننــد بــا اجــرای برنامههــای جامــع
درخصــوص آگاهیبخشــی مــواد مخــدر ،بهخصــوص در مــدارس ،در کاهــش آســیبهای مــواد
مخــدر کارآمدتــر عمــل کننــد .دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا تأکیــد بــر ضــرورت
مقابلــۀ همزمــان بــا ورود و تقاضــای مــواد مخــدر بــرای کاهــش اعتیــاد در کشــور ،از ضــرورت
توجــه بــه پیشــگیری اجتماعــی در ایــن حــوزه خبــر داد (روزنامــۀ جــوان.)1398 ،
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جدول  . 1چرخۀ سیاستگذاری جلوگیری از سوءمصرف مواد مخدر در ایران

چرخۀ سیاستگذاری

چرخۀ سیاستگذاری فرایندی است شامل شش مرحله:
 .1تعریف مسئله
 .2تدوین گزینههای سیاستی موجود
 .3گزینش راهحلها
 .4طراحی سیاستها
 .5اجرای سیاستها و نظارت
 .6ارزیابی عملکردها.
چرخــۀ سیاس ـتگذاری بهمنزلــۀ یــک راهنماســت و نــه تجویــز؛ فراینــدی کــه ماهیتــی تکرارشــونده
و مشــارکتی دارد .ماننــد بســیاری از مدلهــا ،قــوام و قــدرت چرخــۀ سیاســتگذاری متکــی اســت
بــر تــوان هدایــت آن .بهعــاوه ماهیــت سیاس ـتگذاری در ایــن اســت کــه هــر شــش مرحلــه فراینــد
مفــروض مــا در اینجــا ایــن پتانســیل را داشــته باشــد کــه مــا را از مرحلــۀ قبــل و بعــد در چرخــه آگاه
کنــد (یانــگ و کوئیــن ،1395 ،ص.)14 .

ورودی سیستم

مــواد مخــدر بهدلیــل نفــوذ در الیههــای مختلــف فرهنگــی ـ اجتماعــی جامعــه و درگیــر کــردن قشــرهای
مختلــف ،ســبب ایجــاد آســیبهای مختلــف میشــود .روزانــه  2000کیلوگــرم از انــواع مــواد مخــدر در
کشــور مصــرف میشــود .اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از مســائل و معضــات اجتماعی عصــر حاضر ،خصوصـاً در
کشــورهایی ماننــد ایــران بــا شــرایط جغرافیایــی خــاص خــود ،اســت .بدیــن ترتیــب ،مــواد مخــدر بهدلیــل
اهمیــت و نیــاز مبــرم بــه سیاسـتگذاری و مدیریــت ،در ورودی سیســتم دولــت قــرار میگیــرد.

طراحی سیاست

در عرصــۀ مبــارزه بــا مصــرف مــواد مخــدر ،برنامههایــی موفــق خواهنــد بــود کــه براســاس ارزیابــی
واقعگرایانــه از گســتردگی و کیفیــت الگــوی مصــرف و توزیــع مــواد مخــدر طراحــی و اجرا شــوند .برای
یافتــن علــل و آســیبهای سیاس ـتگذاری نیازمنــد چهــار گــروه هــدف مشــتمل بــر سیاس ـتگذران،
مدیــران اجرایــی ،صاحبنظــران (هیئــت علمــی) و ذینفعــان (معتــادان بهبودیافتــه) هســتیم .در
طراحــی سیاس ـتگذاری مــواد مخــدر ،ســه بُعــد نظــری ،سیاســی و اجتماعــی بررســی شــده اســت.
بهطــور کلــی میتــوان چهــار بُعــد مبــارزه بــا مــواد مخــدر را در دو بُعــد خالصــه کــرد :بُعــد «مقابلــه
بــا عرضــه» و بُعــد «کاهــش تقاضــا» .براســاس یافتههــا ،ظاهــرا ً غلبــۀ اســتراتژی مقابلــه بــا عرضــه
بهتنهایــی موفقیتآمیــز نبــوده اســت؛ از ایــن رو توجــه متــوازن و دارای اولویــت بــه اســتراتژی
کاهــش تقاضــا ضــروری اســت .طراحــی سیاسـتهای کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف
کاهــش  25درصــد مصــرف مــواد مخــدر بــوده اســت و ضمــن اینکــه مقابلــه بــا عرضــۀ مــواد مخــدر
را در تمامــی ابعــاد درنظــر داشــته اســت .برنامههــای توســعه بــه بحــث کنتــرل و مدیریــت و مقابلــه
بــا گســترش مــواد مخــدر پرداختهانــد.

اجرای سیاست

نتایــج رونــد  40ســال مبــارزۀ ســخت و نــرم افــزاری عیلــه مــواد مخــدر و روانگردانهــا پــس از
انقــاب اســامی حاکــی از ایــن مــوارد اســت :احــداث و نصــب  2009کیلومتــر خاکریــز ،ســیمخاردار،
کانــال و ســایر موانــع فیزیکــی و الکترونیکــی ،کشــف بیــش از  11.000تــن انــواع مــواد مخــدر،
 39.000فقــره عملیــات و درگیــری مســلحانه علیــه باندهــای مــواد مخــدر ،گروههــا و باندهــای
مــواد مخــدر ،متالشــی کــردن  48.000گــروه و بانــد مــواد مخــدر ،کشــف  33.000قبضــه ســاح
از قاچاقچیــان ،توقیــف و ضبــط  195.000دســتگاه خــودرو ،دســتگیری  7.800.000نفــر از افــراد
معتــاد ،توزیعکننــده و قاچاقچــی مــواد مخــدر (بــا احتســاب افــراد تکــراری) ،تقدیــم  3811شــهید
عرصــۀ مبــارزه ،انهــدام  2036بــاب کارگاه و آشــپزخانۀ تولیــد شیشــه در  13ســال اخیــر ،کشــف 27
تــن شیشــه در  13ســال اخیــر.
اقدامــات درمانــی :ایجــاد  1197مرکــز اقامتــی میانمــدت 252 ،مرکــز گــذری 399 ،تیــم ســیار،
 13موبایــل ســنتر 90 ،مرکــز ســرپناه 31 ،مرکــز  tcو پوشــش بیــش از  750.000نفــر در درمــان
نگهدارنــدۀ  mmtدر  9029مرکــز ،ارائــۀ خدمــات مشــاورۀ تلفنــی بــه حــدود 3میلیــون نفــر طــی
ســالهای  1369تــا  ،1384تولیــد و پخــش  18.000برنامــه از رســانههای دیــداری و شــنیداری
طــی ســالهای  1384تــا .1396
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نتیجۀ سیاست

در مــرداد  ،1358یعنــی  6مــاه پــس از پیــروزی انقــاب ،بــا تصویــب الحیــۀ تشــدید مجــازات
مرتکبــان جرایــم مــواد مخــدر و اقدامــات تأمینــی و درمانــی بهمنظــور مــداوا و اشــتغال بــه کار
معتــادان ،ســتادی بــا عنــوان ســتاد مرکــزی هماهنگــی مبــارزه بــا اعتیــاد تأســیس شــد کــه تعییــن
خطمشــی و سیاســت کلــی ،برنامهریــزی ،تهیــۀ اســتانداردها و ضوابــط مربــوط بــه مــواد مخــدر را
برعهــده گرفــت .از تاریــخ  19آذر  1359اعتیــاد جــرم محســوب شــد .رئیــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد
مخــدر ناجــا ،آمــار شــهدای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور را  4.000شــهید اعــام کــرده اســت
(پورتــال جامــع ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر).

ارزیابی

بــا احتســاب افزایــش 50درصــدی بودجــۀ ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در الحیــۀ پیشــنهادی دولــت
بــه مجلــس و تعلــق مبالــغ ناشــی از درآمدهــای قاچــاق ،افزایــش جریمههــا و مبالــغ بیمــۀ معتــادان،
جمع ـاً 450میلیــارد تومــان بــه بخشــی تعلــق میگیــرد کــه تــا کنــون عملکــرد مناســبی در زمینــۀ
کاهــش مصــرف و فــروش مــواد مخــدر و اعتیــاد نداشــته اســت .در نظــام قضایــی ایــران ،اســتفادۀ
بیضابطــه و بیرویــه از نهادهــای عفــو و تخفیــف مجــازات ،عــدم تمایــل بســیاری از قضــات بــه
اجــرای مجازاتهــای شــدید و ُکنــدی ســرعت دادرســی کیفــری ،تــا حــد زیــادی اصــول حتمیــت
و قطعیــت مجازاتهــا را متزلــزل کــرده اســت .بــر ایــن اســاس ،بهدلیــل عــدم توافــق ضمانــت
اجراهــای کیفــری و برنامههــای حمایتــی ،سیاســت جدیــدی بهنــام «رویکــرد کاهــش آســیب»
در دهــۀ اخیــر شــکل گرفتــه و بیانگــر ایــن اســت کــه واکنــش بــه ســوءمصرف مــواد مخــدر بــه
پیشــگیری یــا کنتــرل مصــرف منجــر نشــده و تجربیــات موجــود حاکــی از برتــری رویکــرد کاهــش
آثــار و پیامدهــای آن ،بهجــای تمرکــز بــر تــرک مصــرف اســت.

راهکار سیاستی

مبــارزۀ اجتماعــی بــا مــواد مخــدر روح حیاتبخــش جامعــه در کاهــش آســیبهای اجتماعــی
بــوده و بــدون آن نمیتــوان امیــدی بــه مقابلــه بــا آنهــا داشــت .تقویــت زیرســاختهای مبــارزه
بــا مــواد مخــدر اعــم از افزایــش مهــارت زندگــی ،ایجــاد نشــاط و شــادابی ،گســترش امکانــات رفاهــی
ســبب کاهــش گرایــش بــه مــواد مخــدر میشــود .پیشــگیریهای فرهنگــی مــواد مخــدر ،یعنــی
آمــوزش از خانــواده تــا مدرســه ،از مدرســه تــا دانشــگاه و از دانشــگاه تــا جامعــه ،و انتقــال آموزههــای
ضــروری بــرای افزایــش مهارتهــای زندگــی راه اجتماعــی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر را هموارتــر
میکنــد .سیاســتگذاریها در حــوزۀ مــواد مخــدر بایــد از مســیر مقابلــه بــا عرضــه بهســمت
کاهــش تقاضــا هدایــت شــود .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و مســئوالن ذیربــط بایــد فعالیــت
بنیــادی و زیرســاختی انجــام دهنــد .مقابلــه بــا عرضــه بــرای کوتاهمــدت بــازده دارد؛ درحالــی کــه
پدیــدۀ مــواد مخــدر بهدلیــل گســتردگی و آســیبهای فراوانــی کــه بههمــراه دارد ،بایــد بــا فراهــم
کــردن زیرســاختهای مناســب و بهطــور بنیــادی ،فرهنــگ کاهــش تقاضــا را بهوجــود بیــاورد.
دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و بــا اســتفاده از نظریــۀ ســازهانگاری،
عرصــۀ منطقــهای ،بهخصــوص کشــور افغانســتان بهعنــوان عامــل اصلــی تولیــد مــواد مخــدر ،را
مدیریــت کنــد .ایــران بــا اســتفاده از هویــت مشــترک خــود بــا ایــن کشــور میتوانــد در زمینــۀ
مدیریــت مــواد مخــدر بــه نتیجــۀ دلخــواه برســد .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،در مقــام اصلیتریــن
مجــری در مدیریــت مــواد مخــدر در ایــران ،بایــد در ســاختار خــود بازبینیهایــی صــورت دهــد .ایــن
ســتاد میتوانــد از طریــق رســانههای عمومــی بهصــورت گســتردهتر و بنیادیتــری بــر مــواد
مخــدر تســلط یابــد.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .5نتیجه

امــروزه دیگــر ماهیــت مشکلســاز ســوءمصرف مــواد مخــدر و لــزوم مقابلــه بــا آن بــر هیچکــس
پوشــیده نیســت؛ امــا آنچــه اهمیــت بســیاری یافتــه ،چگونگــی مواجهــه بــا آن اســت .ســوءمصرف
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مــواد مخــدر از آنجــا کــه بــا طیــف وســیعی از عناصــر و نهادهــای اجتماعــی (فــرد ،خانــواده ،گــروه،
ســازمان و )...ســروکار دارد ،در قیــاس بــا غالــب پدیدههــای اجتماعــی ،پیچیدگــی و پویایــی بســیار
بیشــتری دارد؛ بهنحــوی کــه بــه ســهولت و ســرعت گســترش مییابــد و تغییــر شــکل و حتــی
ماهیــت میدهــد و ایــن امــر شناســایی و کنتــرل و مهــار آن را بهمراتــب مشــکلتر کــرده اســت
(ذوالفقاریــان و فرتــوکزاده ،1390 ،ص .)196 .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،بهعنــوان مهمتریــن
نهــاد مســئول و مجــری برنامههــای مقابلــه بــا توزیــع و گســترش مــواد مخــدر در جمهــوری اســامی
ایــران ،مجموع ـهای گســترده در ایــن زمینــه محســوب میشــود .امــا نهادهــای ارزیــاب از ناکارآمــدی
ایــن نهــاد در مقابلــه بــا کنتــرل مرزهــا ،جلوگیــری از توزیــع مــواد در ســطح جامعــه و ک ـمکاری در
فرهنگســازی ســخن میگوینــد .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا توجــه بــه بودجــۀ دریافتــی قابــل
توجــه و ســایر درآمدهــای ســتاد نتوانســته اســت بــه اهــداف خــود دســت یابــد .ایــن ســتاد بایــد
راهکارهــا و برنامههــای تدوینــی خــود را بهســمت کاهــش تقاضــا هدایــت کنــد .در ایــن پژهــش،
بــا اســتفاده از نظریــۀ سیســتمی ،دولــت بهعنــوان یــک سیســتم درنظــر گرفتــه شــد و مــواد مخــدر
بهدلیــل اهمیــت فــراوان ،در ورودی سیســتم دولــت قــرار گرفــت .ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد
فرهنــگ عمومــی جامعــه را بهســمت شــناخت مــواد مخــدر هدایــت کنــد.
بــا توجــه بــه مطالــب مطرحشــده ،بهمنظــور تدویــن سیاســتگذاری صحیــح در ایــن زمینــه،
نظــام سیاســی بــرآن شــده اســت کــه بــا تشــکیل ســتاد ملــی ،بهصــورت متمرکــز و دقیــق در امــر
پیگیــری مبــارزه بــا مــواد مخــدر وارد عمــل شــود .از ایــن رو ریاســت ایــن ســتاد بهعهــده باالتریــن
مقــام اجرایــی کشــور ،یعنــی ریاس ـتجمهوری ،اســت .ایــن ســتاد کــه بــرای برنامهریــزی ،نظــارت،
هماهنگــی ،پیگیــری مســائل مرتبــط بــا مقابلــه بــا عرضــۀ مــواد مخــدر و پیشــگیری از اعتیــاد بــه آن
راهانــدازی شــده ،دارای بخشهــای مختلفــی نظیــر دبیرخانــه ،دبیــرکل ،تعــدادی ادارۀ کل و دفاتــر
تخصصــی اســت تــا نســبت بــه پیگیــری مصوبــات ،تشــکیل جلســات و کارشناســی امــور مرتبــط بــا
مــواد مخــدر و روانگردانهــا اقــدام کنــد .ایــن ســتاد مهمتریــن بخــش از چرخــۀ سیاســتگذاری
مبــارزه مــواد مخــدر در کشــور اســت و توجــه و اهمیــت بیشــتر بــه ایــن ســتاد از ســوی نظــام سیاســی
کشــور دســتاوردهای مثبتــی بــرای کشــور بههمــراه خواهــد داشــت.
اهمیــت زیــاد سیاســتهای کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر از آنجایــی مشــخص میشــود کــه
اســناد دیگــری نیــز توســط سیاســتگذاران بــا توجــه بــه بندهــای مختلــف ایــن ســند باالدســتی
تدویــن میشــود و در بخشهــای مختلــف ســاختار اجرایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ســند
جامــع پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد کــه توســط ادارۀ کل فرهنگــی و پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا مــواد
مخــدر تدویــن شــده ،از ایندســت اســناد اســت .بــا نگاهــی بــه ایــن ســند کــه توســط گروهــی از
پژوهشــگران و صاحبنظــران حــوزۀ اعتیــاد جمــعآوری شــده ،نشــاندهندۀ چرخــۀ سیاســتگذاری
صحیــح در راســتای اهــداف سیاس ـتهای کلــی نظــام در زمینــۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت.
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تشــکیل کمیتههــای تخصصــی ماننــد کمیتــۀ کاهــش تقاضــا ،برنامــۀ کنتــرل پیشــگیری و مبــارزه
بــا قاچــاق و ســوءمصرف مــواد مخــدر ،تهیــۀ منشــور ملــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر در افــق 25ســاله،
آییننامــۀ پیشــگیری از اعتیــاد ،درمــان معتــادان بــه مــواد مخــدر و حمایــت از افــراد در معــرض خطــر
اعتیــاد ،ازجملــه بخشهــای چرخــه سیاس ـتگذاری مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت کــه در معاونتهــا
و ســاختارهای اجرایــی ،بــرای بهتــر عمــل کــردن بدنــۀ اجرایــی تدویــن میگــردد.
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