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نوع مقاله: گردآوری و مروی

ــر  ــا تمرکــز ب ــران ب ــواد مخــدر در ای ــا م ــارزه ب ــن پژوهــش، چرخــۀ سیاســت گذاری مب در ای
سیاســت های کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر بررســی شــده اســت. هــدف تحقیــق ایــن اســت 
کــه بــا مطالعــۀ نحــوۀ سیاســت گذاری در ایــن زمینــه از ســوی نهادهــای مرتبــط و 
ســازمان های دخیــل، نشــان داده شــود کــه ایــن چرخــۀ سیاســت گذاری تــا چــه میــزان بــا 
ــت. روش  ــوده اس ــو ب ــدر همس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــۀ مب ــام در زمین ــی نظ ــت های کل سیاس
ــات آن  ــه جزئی ــوع، ب ــات موض ــی کلی ــا بررس ــود ب ــاش می ش ــت و ت ــی اس ــش قیاس پژوه
ــواد  ــا م ــارزه ب ــۀ مب ــی نظــام در زمین ــه سیاســت های کل ــی ب ــگاه کل ــا ن ــه شــود و ب پرداخت
مخــدر، تأثیــر آن بــر چرخــۀ سیاســت گذاری نشــان داده شــود. مطابــق نظریــۀ سیســتمی کــه 
ــده:  ــخ داده ش ــش ها پاس ــن پرس ــه ای ــت، ب ــر اس ــش حاض ــتفاده در پژوه ــورد اس ــوی م الگ
ــن سیاســت ها  ــوده اســت؟ ای ــواد مخــدر چــه ب ــا م ــارزه ب عوامــل شکســت سیاســت های مب
چگونــه طراحــي و اجــرا شــده و چــه نتایجــي دربــر داشــته اســت؟ فرضیــۀ اصلــی ایــن اســت 
کــه مجموعــۀ عواملــی در جامعــه درحــال وقــوع اســت کــه شــرایط اولیــه یــا بســتر ظهــور 
آســیب های اجتماعــی، ازجملــه اعتیــاد، را فراهــم ســاخته  اســت. طبــق نتایــج، ســتاد مبــارزه 
ــد؛ از ایــن رو ســتاد، در مقــام  ــه اهــداف خــود دســت یاب ــا مــواد مخــدر نتوانســته اســت ب ب
ــگ  ــد و فرهن ــت کن ــا حرک ــش تقاض ــت گذاری کاه ــمت سیاس ــد به س ــئول، بای ــاد مس نه
عمومــی جامعــه را به ســوی شــناخت از مــواد مخــدر هدایــت نمایــد. همچنیــن سیاســت گذاری 
ــاع  ــه و اوض ــود در جامع ــاخت های موج ــه زیرس ــه ب ــا توج ــد ب ــدر بای ــواد مخ ــوزۀ م در ح
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1. مقدمه
ــی در  ــه ای اســت و حت ــن آســیب ها و مشــکات اجتماعــی در هــر جامع ــواد مخــدر یکــی از مهم تری م
برخــی از مقایســه ها و تحلیل هــا، در ردیــف فقــر و بیــکاری نیــز قــرار می گیــرد و می توانــد آســیب های 
فراوانــی را بــه کل نظــام سیاســی و اجتماعــی وارد کنــد. مــواد مخــدر دارای یــک معنــای خــاص و یــک 
ــا  معنــای عــام اســت. مخــدر  در معنــای عــام بــه مــوادی گفتــه می شــود کــه ســبب حالتــی متضــاد ب
حالــت هشــیاری می شــود؛ خــواه قانــون اســتعمال آن هــا را ممنــوع کــرده، خــواه مجــاز باشــد. امــا معنــای 
ــود  ــدن به وج ــتی ب ــرد زیس ــی در کارک ــا تغییرات ــرف آن ه ــه مص ــت ک ــواردی اس ــامل م ــاص آن ش خ

ــزاده، 1393، ص. 66(. مــی آورد و قانون گــذار مصــرف آن هــا را ممنــوع کــرده اســت )علی

ــی را  ــی فراوان ــیب های اجتماع ــه آس ــراد جامع ــان اف ــدر در می ــواد مخ ــرف م ــز، مص ــران نی در ای
به وجــود آورده اســت؛ ازجملــه افزایــش آمــار طــاق، اعــدام، فقــر، فحشــا، فــوت، بیماری هــای روانــی 
و عفونــی و همچنیــن افزایــش تعــداد زندانیــان بــه  جــرم حمــل و قاچــاق مــواد مخــدر. ایــن آســیب ها 
ــوء مصرف  ــت. س ــرده اس ــل ک ــه تحمی ــادی جامع ــی و اقتص ــامت روان ــه س ــیاری را ب ــای بس هزینه ه
ــدر  ــواد مخ ــروش م ــد و خرید وف ــد. تولی ــمار می آی ــع به ش ــعۀ جوام ــمگیر توس ــع چش ــواد از موان م
می توانــد تهدیدکننــدۀ ثبــات سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور باشــد. بــه همیــن منظــور، بــرای 
ــه  ــرای مقابل ــا قاچــاق مــواد مخــدر، نظــام سیاســی راهکارهایــی را ب پیشــگیری از اعتیــاد و مبــارزه ب
ــی نظــام در مجمــع تشــخیص  ــن سیاســت های کل ــه تدوی و کاهــش آن درنظــر گرفتــه اســت؛ ازجمل
مصلحــت نظــام کــه توســط مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ 5 آذر 1385 به تصویــب رســید، تشــکیل 
ــی و  ــی، فرهنگ ــای نظام ــور و نهاده ــت رئیس جمه ــه ریاس ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س

ــد.    ــن موضــوع درگیرن ــا ای اجتماعــی دیگــری کــه به نوعــی ب

در بررســی چرخــۀ سیاســت گذاری مــواد مخــدر در ایــران بــا تکیــه بــر نظریــۀ سیســتمی، دولــت 
ــل  ــواد مخــدر به دلی ــه شــامل ورودی و خروجــی اســت. م ــه شــده ک ــۀ سیســتم درنظــر گرفت به منزل
اینکــه موضوعــی محــوری اســت و شــامل بیشــترین هزینــه بــرای نظــام سیاســی، در ورودی سیســتم 
دولــت قــرار می گیــرد. تصویــب سیاســت ها و پیگیــری و اجــرای آن هــا تبدیــل ورودی سیســتم اســت 
ــا مــواد مخــدر اســت. در همیــن راســتا،  و خروجــی سیســتم نیــز تأثیــرات سیاســت گذاری مبــارزه ب
ــر سیاســت گذاری مــواد مخــدر، سیاســت اســتراتژی کاهــش تقاضــا و  در ادامــه گروه هــای اثرگــذار ب

ــارۀ مــواد مخــدر بررســی شــده اســت.  ــون برنامه هــای توســعه درب سیاســت های کلــی قان

پرسش های  تحقیق عبارت اند از: 

ـ عوامل شکست سیاست های مبارزه با مواد مخدر چه بوده است؟ 

ـ این سیاست ها چگونه طراحي و اجرا شده و چه نتایجي دربر داشته است؟
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ــم  ــدر، علی رغ ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــت گذاری مب ــۀ سیاس ــت از: چرخ ــارت اس ــش عب ــۀ پژوه فرضی
ــزان  ــه، نتوانســته اســت از می ــم صورت گرفت ــای مه ــود و تاش ه ــی خ ــاختارهای مشــخص و اصول س
ــع را  ــد افزایشــی توزی ــا آن، رون ــه ب ــرای مقابل ــاش ب ــا ت ــد، ام ــه بکاه ــواد مخــدر در جامع مصــرف م
کاهــش داده اســت. روش پژوهــش در ایــن مقالــه قیاســی اســت و تــاش می شــود بــا بررســی کلیــات 
ــه جزئیــات آن پرداختــه شــود. در تحلیــل داده هــا هــم، از چارچــوب سیســتمی اســتفاده  موضــوع، ب

شــده اســت.  

2. پیشینۀ تحقیق
پژوهش هایی که درمورد سیاست گذاری موارد مخدر انجام شده، به شرح زیر است: 

ــرای  ــی ب ــران و توصیه های ــواد در ای ــر برنامه هــای کاهــش تقاضــای م ــروری ب هــدف پژوهــِش »م
ــۀ  ــده در زمین ــای انجام ش ــرور فعالیت ه ــان، 1382( م ــور« )وزیری ــردی کش ــعۀ راهب ــای توس برنامه ه
کاهــش تقاضــای مــواد مخــدر در کشــور و مقایســۀ آن بــا یافته هــای علمــی و تجربیــات جهانــی بــوده 
ــش  ــۀ کاه ــود. عرص ــادرت ش ــا مب ــع آن ه ــی و رف ــه چاره جوی ــتی ها، ب ــایی کاس ــا شناس ــا ب ــت ت اس
ــرد  ــیب اســت. دو رویک ــش آس ــان و کاه ــرد پیشــگیری، درم ــه رویک ــامل س ــی ش ــور کل ــا به ط تقاض
اساســی در برخــورد بــا مــواد اعتیــادآور وجــود دارد: یکــی، اقدامــات کاهــش عرضــه1 بــا هــدف متوقــف 
ــاً ماهیتــی انتظامــی ـ قضایــی دارد؛ دوم، رویکــرد  ــع مــواد کــه طبیعت کــردن تولیــد و قاچــاق و توزی
ــا،  ــن واقعیت ه ــود ای ــم. باوج ــل ه ــه درمقاب ــد، ن ــل یکدیگرن ــرد مکم ــن دو رویک ــا2. ای ــش تقاض کاه
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. 

در پژوهــِش »سیاســت ها و راهبردهــای کنتــرل مصــرف مــواد مخــدر ایــران« )فرتــوک زاده، معــزز 
ــادر اســت  ــه ق ــل ک ــن دلی ــه ای ــای سیســتم، ب ــل پویایی ه ــرد تحلی و رجبی نهوجــی، 1392(، از رویک
ــزار مناســبی  ــد اب ــز می توان ــد و نی ــده را بررســی کن ــای سیســتم های پیچی ــان پارامتره ــات می تعام
بــرای ایجــاد نگرشــی تــازه بــه مســئلۀ ســوء مصرف مــواد مخــدر به دســت دهــد، اســتفاده شــده اســت. 
در مقالــۀ مذکــور، بــا اتخــاذ رویکــرد تحلیــل پویایی هــای سیســتم، به عنــوان ابــزار تحلیلــی بــا قابلیــت 
ــده،  ــازی گردی ــزار شبیه س ــط نرم اف ــده، در محی ــدل ش ــدر م ــواد مخ ــوء مصرف م ــی، س آینده پژوه
سیاســت ها و راهبردهــای مختلــف مــورد آزمــون قــرار گرفتــه و درنهایــت بســته های سیاســتی بــرای 

مدیریــت معضــل ســوء مصرف 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 دین محــور، 
ــش نامه  ــم پرس ــه تنظی ــبت ب ــده، نس ــاخص های تعیین ش ــاس ش ــور و براس ــور و اجتماع مح قانون مح
اقــدام شــده اســت. طبــق بررســی های پژوهــش مذکــور، ســوء مصرف و جرایــم مــواد مخــدر یکــی از 
بزرگ تریــن معضل هــای تمامــی کشــورهای جهــان ازجملــه ایــران اســت. براســاس آمارهــای موجــود، 
بیــش از نیمــی از زندانیــان کشــور در ارتبــاط بــا مــواد مخــدر محبــوس شــده اند. افزایــش روزافــزون 
ــِف حاصــل از اعتیــاد در جامعــه نشــانگر کارایــی کــم  تعــداد معتــادان و وجــود ناهنجاری هــای مختل

اقدامــات انجام شــده درخصــوص پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر در کشــور اســت. 

مطالعــۀ »تحلیــل زمانــیـ  مکانــی آســیب های اجتماعــی مرتبــط بــا مــواد مخــدر )مطالعــۀ مــوردی: 
ــی ـ  ــل زمان ــدف تحلی ــا ه ــز و خیام باشــی، 1394( ب ــادی، پرهی ــران(« )زنگی آب ــهر ته ــۀ 12 ش منطق
مکانــی جرایــم شــهری، جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر، در منطقــۀ 12 کان شــهر تهــران انجــام شــده 
اســت. از یافته هــای پژوهــش مذکــور ایــن اســت کــه تحلیــل فضایــی آســیب های اجتماعــی شــهری 
بــه شناســایی الگوهــای رفتــار مجرمانــه، کشــف کانون هــای آســیب خیز و تغییــر ایــن شــرایط و خلــق 
فضاهــای مقــاوم دربرابــر آســیب های اجتماعــی، و رفــع آســیب های شــهری کمــک می کنــد. درواقــع 
توجــه بــه مــکان، به عنــوان عامــل بی واســطه در وقــوع آســیب های اجتماعــی، در مقایســه بــا عوامــل 
فــردی یــا ســاختاری، ایــن امــکان را محقــق می ســازد تــا راهکارهــای علمی تــری بــرای پیشــگیری از 

آســیب های اجتماعــی ارائــه شــود. 

مهدویان فــر، مســعودنیا و  یزدانــی زازرانــی )1397( در مقالــۀ »بررســی علــل ناکارآمــدی 
ــدر  ــواد مخ ــوء مصرف م ــدر« س ــواد مخ ــوء مصرف م ــه از س ــگیری اولی ــران  در پیش ــت گذاری ای سیاس
ــج  ــگاه آن هــا، نتای ــد. از ن ــی کرده ان ــرای مــردم و سیاســت گذاران معرف ــران را دغدغــه ای مهــم ب در ای
ــکاری  ــس از بی ــاد را پ ــان اعتی ــد ایرانی ــان می ده ــی نش ــای ایران ــا و نگرش ه ــی ارزش ه ــش مل پیمای
ــردی  ــا رویک ــور ب ــش مذک ــد. نویســندگان پژوه ــرار داده ان ــه  ق ــوم مســائل جامع ــی، در ردۀ س و گران
ــوری  ــت گذاری جمه ــدی سیاس ــل ناکارآم ــاد، عل ــۀ داده بنی ــی نظری ــا روش کیف ــانه و ب آسیب شناس
ــورد  ــۀ م ــد. جامع ــل کرده ان ــواد مخــدر تحلی ــه از ســوء مصرف م ــران را در پیشــگیری اولی اســامی ای
مطالعــۀ آن هــا مشــتمل بــر چهــار گــروه سیاســت گذاران، مدیــران اجرایــی، صاحب نظــران و ذی نفعــان 
)معتــادان بهبودیافتــه( بــوده اســت. در یافته هــای تحقیــق، علــل ناکارآمــدی سیاســت های پیشــگیری 
اولیــه از ســوء مصرف مــواد مخــدر در ایــران در قالــب علــل نظــری، سیاســی و اجتماعــی مطــرح شــده 

اســت.  

3. چارچوب نظری 
تحلیــل سیســتمی کــه درپــی وقــوع انقــاب رفتــاری وارد عرصــۀ مطالعــات علــوم سیاســی شــد )قــوام، 
ــی  ــی و اجتماع ــف سیاس ــات مختل ــی موضوع ــرای بررس ــه از آن ب ــت ک ــی اس 1394، ص. 31(، الگوی
اســتفاده می  شــود. تحلیــل سیســتمی می توانــد در فراینــد مقایســه، انتخــاب و ســازمان دهی 
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ــا را  ــی و رهیافت ه ــای مفهوم ــا، چارچوب ه ــد و مدل ه ــی باش ــزاری فراوان ــات دارای ارزش اب اطاع
ــه ای از  ــوم سیاســی، نظــام سیاســی را مجموع ــد ایســتون، یکــی از دانشــمندان عل ــرد. دیوی ــر گی درب
کنش هــای متقابــل تعریــف می کنــد کــه از طریــق آن، ارزش هــا، خدمــات و کاالهــا برحســب قــدرت 
ــب  ــهم بندی برحس ــور وی از »س ــود. منظ ــهم بندی می ش ــه س ــای جامع ــۀ بخش ه ــرای هم ــر ب معتب
قــدرت معتبــر«، تصمیماتــی اســت کــه مســئوالن قانون گــذاری، اجــرا و قضــاوت بــرای جامعــه اتخــاذ 

ــان، ص. 31(.  ــد )هم می کنن

  در تحلیــل سیســتمی، مرزبندی هــای نظــام از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و فرایندهــای 
تعاملــی بــه ســه قســمت نهــاده، تبدیــل و داده تقســیم می شــود )همــان، ص. 32(. شــناخت مســئله 
ــای  ــیابی راه حل ه ــون، ارزش ــای گوناگ ــن راه ه ــات، تعیی ــع آوری اطاع ــتم، جم ــن کل سیس در بط
تعیین شــده، انتخــاب بهتریــن راه حــل و اجــرای آن، ارزشــیابی و بررســی آن را رویکــرد سیســتمی 
ــیلۀ  ــور به وس ــتم مزب ــه سیس ــی ک ــه ابزارهای ــه ب ــتون3 در توج ــد و ایس ــچ، آلمون ــد. دوی می گوین
ــد،  ــل می کن ــتم( تبدی ــی سیس ــا )خروج ــه برون داده ه ــتم( را ب ــا )ورودی سیس ــا درون داده ه آن ه
ــرای نظــام سیاســی، آنچــه اهمیــت بســیاری دارد، اطاعــات اســت. هــر نظــام  ــد. ب اشــتراک دارن
ــارۀ  ــوع اطاعــات دریافــت می کنــد: 1. اطاعــات درب ــرای تضمیــن حیــات خــود ســه ن سیاســی ب
ــرد  ــارۀ عملک ــات درب ــی؛ 3. اطاع ــات قبل ــته و تجربی ــارۀ گذش ــات درب ــارج؛ 2. اطاع ــان خ جه
ــن  ــه ای ــی ب ــه دسترس ــود. چنانچ ــام می ش ــورد انج ــم بازخ ــاس مکانیس ــه براس ــود ک ــزای خ اج
ــه  ــا مشــکل جــدی مواج ــام ب ــرد، نظ ــا به درســتی صــورت نگی ــل آن ه ــه و تحلی ــات و تجزب اطاع
ــه دارای ورودی  ــود ک ــک سیســتم کان محســوب می ش ــت ی ــد )بخشــی، 1396(. دول ــد ش خواه
ــت  ــتم دول ــت، در ورودی سیس ــل اهمی ــدر به دلی ــواد مخ ــش، م ــن پژوه ــت. در ای ــی اس و خروج
ــرار می گیــرد و بدیــن ترتیــب، چرخــۀ سیاســت گذاری مــواد مخــدر در سیســتم دولــت بررســی  ق

می  شــود. 

4. یافته های تحقیق

4ـ1. مواد مخدر در ورودی سیستم دولت
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و روان گردان هــا یکــی از مشــکات و معضــات بهداشــتی و اجتماعــِی عمیــق و 
فراگیــر در عصــر هــزارۀ ســوم اســت کــه اکثــر کشــورهای جهــان را فراگرفتــه؛ به طــوری کــه براســاس 
گــزارش دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد در ســال 2۰18 م، 269میلیــون 
نفــر در جامعــۀ جهانــی حداقــل یــک نــوع مــادۀ مخــدر یــا روان گــردان را در ســال مصــرف کرده انــد. 
نیم نگاهــی بــه آســیب های 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، مشــکات شــغلی و بیــکاری، درگیری   هــای خانوادگــی و طــاق، بیماری   هــای 
ــر  ــواد ب ــرف م ــۀ مص ــی از چرخ ــر ناش ــارت   های جبران ناپذی ــر، خس ــی و مرگ ومی ــال عفون ــل انتق قاب

فــرد، جامعــه و دولــت مواجــه شــوند )صرامی  فروشــانی، 14۰۰(.   

ــواد  ــه م ــاد ب ــز از آســیب   های برشــمردۀ ناشــی از اعتی ــران نی ــی شــدن، کشــور ای در عصــر جهان
مخــدر و روان گردان   هــا مصــون نبــوده و متأســفانه بیــش از 4میلیــون نفــر از جمعیــت عمومــی 15 تــا 
64 ســال کشــور مبتــا بــه مصــرف مســتمر و آزمایشــی مــواد هســتند. در بیــن جمعیــت مصرف کننــدۀ 
ــاس  ــد. براس ــی برخوردارن ــگاه مهم ــه، از جای ــگان جامع ــوان نخب ــجویان، به عن ــور، دانش ــواد در کش م
نتایــج شیوع شناســی صورت گرفتــه در دانشــگاه   های دولتــی کشــور، 4/7 درصــد از دانشــجویان 

ــد )همــان(.    ــا محــرک کرده  ان ــه مصــرف مــواد توهــم زا، مخــدر ی مبــادرت ب

مــواد مخــدر بــا نفــوذ در الیه هــای مختلــف فرهنگــیـ  اجتماعــی جامعــه و درگیــر کــردن قشــرهای 
ــدۀ  ــت مصرف کنن ــترین جمعی ــود. بیش ــف می ش ــیب های مختل ــدن آس ــود آم ــبب به وج ــف، س مختل
ــن  ــدن س ــن آم ــاهد پایی ــه روز ش ــد و روز ب ــن دارن ــال س ــا 3۰ س ــن 18 ت ــران بی ــدر در ای ــواد مخ م
اعتیــاد در جامعــه هســتیم. ایــن گــروه هــدف در معــرض آســیب های فروانــی قــرار دارنــد. امــروزه در 
جامعــه، مصــرف مــواد مخــدر خطرنــاک ازقبیــل تریــاک، هروئیــن، کوکائیــن، حشــیش یــا ماری جوانــا 
ــواد  ــاق م ــروش و قاچ ــرف، ف ــت. مص ــترش اس ــال گس ــان درح ــان و جوان ــن نوجوان ــاً در بی مخصوص
مخــدر و روان گردان هــا همــواره یکــی از محورهــای اصلــی امنیــت اجتماعــی بــوده و طیــف وســیعی از 
فعالیت هــای حقوقــی، سیاســی، بهداشــتی، آموزشــی، رویه هــای عرفــی و نیــز ارزش هــای اخاقــی را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت )جزینــی، 1394(. 

  اســتفاده از مــواد مخــدر از گذشــته تــا بــه امــروز وجــود داشــته اســت. ایــن پدیــده باوجــود عمــر 
ــرن  ــل ق ــم و اوای ــرن هجده ــر ق ــد، از اواخ ــال می دانن ــدود 3۰۰۰ س ــان آن را ح ــه محقق ــی ک طوالن
ــززاده، 1394، ص.  ــل شــده اســت )ســراج زاده و عزی ــه مســئله ای اجتماعــی تبدی نوزدهــم میــادی ب
274(. اعتیــاد بــه مــواد مخــدر پدیــده ای جدیــد و خــاص زندگــی مــدرن اســت؛ زیــرا مصــرف مــواد 
مخــدر اگــر هــم در گذشــته وجــود داشــت، اعتیــاد یــا انحــراف شــناخته نمی شــد. امــا بــا گســترش 
ــون  ــی همچ ــا و رفتارهای ــت و کنش ه ــز رواج یاف ــدرن نی ــای م ــا و هنجاره ــدرن، ارزش ه ــگ م فرهن
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر متعــارض بــا هنجارهــا تلقــی شــد )مظفــر، ذکریایــی و ثابتــی، 1388، ص. 36(.  

  اعتیــاد پدیــده ای آشــنا بــرای هــر ایرانــی اســت. روزانــه 2۰۰۰ کیلوگــرم از انــواع مــواد مخــدر در 
کشــور مصــرف می شــود و ســالیانه 12۰ تــن از ایــن مــواد کشــف و ضبــط می گــردد. ایــران تبدیــل بــه 
معبــر ترانزیتــی بــرای مــواد مخــدر شــده و جوانــان و نوجوانــان به طــور بالقــوه در معــرض ایــن پدیــده 
هســتند. اعتیــاد در میــان دانش آمــوزان و دانشــجویان از مســائل روز و مــورد توجــه در جامعــه اســت. 
افــراد بســیاری بــرای کســب درآمــد بــه تجــارت مــواد مخــدر می پردازنــد و باندهــای بــزرگ ســوداگر 
مــرگ درآمدهــای هنگفتــی از ایــن زمینــه کســب می کننــد. طــی گزارشــی، ســالیانه 6۰۰میلیــارد دالر 
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ســود تجــارت مــواد مخــدر در جهــان اســت. بنابرایــن اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از مســائل و معضــات 
ــا شــرایط جغرافیایــی خــاص خــود،  ــران ب اجتماعــی عصــر حاضــر، خصوصــاً در کشــورهایی ماننــد ای

اســت )همــان، ص. 38(.

ــرای کشــور دارد،  ــه ب ــادی ک ــای زی ــت آن و هزینه ه ــل اهمی ــواد مخــدر به دلی ــب، م ــن ترتی  بدی
ــی در  ــح و اصول ــت گذاری صحی ــه سیاس ــرم ب ــاز مب ــت. نی ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــه حکوم ــورد توج م
ــت دار  ــی و اولوی ــه از دغدغه هــای اصل ــن زمین ــان در ای ــا قاچــاق، مصــرف، پیشــگیری و درم ــه ب مقابل
ــرار دارد. از  ــت ق ــتم دول ــت آن در ورودی سیس ــت و مدیری ــوع اس ــن موض ــر در ای ــاختارهای درگی س
ایــن رو تأثیــرات مــواد مخــدر بــر جامعــه بــه حــدی اســت کــه موضــوع مبــارزه بــا مــوارد مخــدر در 
ــات اقتصــادی،  ــت کاهــش تبع ــت موظــف اســت جه ــرد و حکوم ــرار می گی ورودی سیاســت گذاری ق
اجتماعــی و امنیتــی بــرای ایــن موضــوع طراحــی و اجــرای سیاســت داشــته باشــد. از ایــن روســت کــه 

ــد. ــان می ده ــود را نش ــت خ ــت گذاری اهمی سیاس

4ـ2. طراحی سیاست گذاری مواد مخدر  
یکــی از مســئولیت های مهــم هــر دولــت و نظــام اجتماعــی حفــظ و تأمیــن بهداشــت و ســامت روانــی 
ــه مســئلۀ اجتماعــی  و اجتماعــی شــهروندان خویــش اســت. مســئلۀ مــواد مخــدر سال هاســت کــه ب
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 
ــا مصــرف مــواد مخــدر، برنامه هایــی موفــق خواهــد بــود کــه براســاس ارزیابــی واقع گرایانــه  مبــارزه ب
از گســتردگی و کیفیــت الگــوی مصــرف و توزیــع مــواد مخــدر طراحــی و اجــرا شــود. تحقــق شــرایط 
فــوق بــه  ایــن معناســت کــه پژوهــش دربــارۀ مســئلۀ مــواد مخــدر بخــش تفکیک ناپذیــر یــک راهبــرد 
ــع و  ــی بموق ــه ارزیاب ــد ب ــی بای ــا آن اســت. چنیــن پژوهش های ــارزه ب ــی مب کارآمــد و پیش شــرط اصل
واقع بینانــۀ مســئلۀ مــواد مخــدر و تحــوالت آن در ســطح ملــی و محلــی کمــک کنــد. همچنیــن الزم 
اســت ارزیابــی مــداوم برنامه هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در دو حــوزۀ عرضــه و تقاضــا مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. 

ــر  ــتمل ب ــدف مش ــروه ه ــار گ ــد چه ــت گذاری نیازمن ــیب های سیاس ــل و آس ــن عل ــرای یافت ب
سیاســت گذران، مدیــران اجرایــی، صاحب نظــران )هیئــت علمــی( و ذی نفعــان )معتــادان بهبودیافتــه( 
ــد  ــر و دیگــران، 1397، ص. 7(. در طراحــی سیاســت گذاری مــواد مخــدر ســه بُع هســتیم )مهدویان ف

ــی بررســی شــده اســت )همان جــا(:  نظــری، سیاســی و اجتماع

ــح،  ــات صحی ــار و اطاع ــه آم ــدان دسترســی ب ــح مســئله، فق ــدم شــناخت صحی ــل نظــری: ع عل
ــف  ــی، ضع ــناد بین الملل ــات و اس ــرداری از تجربی ــدم بهره ب ــگیری، ع ــئلۀ پیش ــودن مس ــت دار نب اولوی

دانــش پیشــگیری در سیاســت گذاران؛  
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علــل سیاســی: عــدم قابلیــت اجرایــی سیاســت ها، عــدم کارایــی و شــمولیت و اعتبــار سیاســت ها، 
ــی،  ــاخت های ناکاف ــه و زیرس ــت ها، بودج ــردن سیاس ــی نک ــد، مردم ــی کارآم ــۀ عملیات ــدان برنام فق
ســاختار و تشــکیات نامناســب، تداخــل وظایــف متولیــان، عــدم آمــوزش سیاســت ها، نظــارت ناکافــی، 

ارزیابــی بــدون شــاخص، عــدم انعــکاس و بازخــورد؛   

 علــل اجتماعــی: وجــود برخــی باورهــای غلــط دربــارۀ مــواد مخــدر، ضعــف مشــارکت مردمــی در 
ــل  ــوان، عوام ــان نســل ج ــودن در می ــی نب ــای پیشــگیرانه، متعارف شــدگی و مســئلۀ اجتماع برنامه ه

ــم و تربیــت )همــان، ص. 11(. ــواده و تعلی ــر ناکارآمــدی کان سیســتم ها، نظــام خان ــه ای نظی زمین

در ادامــه بــه مهم تریــن نهــاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، یعنــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، اشــاره 
شــده کــه مهم تریــن نهــاد در اجــرای سیاســت گذاری های مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت. 

4ـ2ـ1. ستاد مبارزه با مواد مخدر  
ــام  ــه، نظ ــن زمین ــح در ای ــت گذاری صحی ــن سیاس ــرای تدوی ــده ب ــب مطرح ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
سیاســی بــرآن شــده اســت تــا بــا تشــکیل ســتاد ملــی، درخصــوص پیگیــری مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
به صــورت متمرکــز و دقیــق وارد عمــل شــود. از ایــن رو ریاســت ایــن ســتاد بــه  باالتریــن مقــام اجرایــی 
کشــور، یعنــی ریاســت جمهوری، واگــذار گردیــده اســت. ایــن ســتاد کــه بــرای برنامه ریــزی، نظــارت، 
ــه  ــا عرضــۀ مــواد مخــدر و پیشــگیری از اعتیــاد ب ــا مقابلــه ب هماهنگــی و پیگیــری مســائل مرتبــط ب
مــواد مخــدر راه انــدازی شــده، دارای بخش هــای مختلفــی ازجملــه دبیرخانــه، دبیــرکل، تعــدادی ادارۀ 
کل و دفاتــر تخصصــی اســت تــا درخصــوص پیگیــری مصوبــات، تشــکیل جلســات و کارشناســی امــور 

ــد. ــدام نمای ــا مــواد مخــدر و روان گردان هــا اق مرتبــط ب

ــد از:  ــت، عبارت ان ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدر درنظ ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــرای س ــه ب ــی ک    وظایف
ــا ورود مــواد  سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، هماهنگــی، نظــارت و... در تمامــی ابعــاد ازجملــه مقابلــه ب
ــور فرهنگــی، تبلیغــات، آمــوزش عمومــی و کاهــش  ــا عرضــه، ام ــه ب ــه داخــل کشــور، مقابل مخــدر ب
تقاضــا و درمــان و بازپــروری؛ تعییــن و تصویــب خط مشــی های اجرایــی، قضایــی، فرهنگــی، تبلیغاتــی، 
ــواد مخــدر جهــت دســت  ــا م ــارزه ب ــاد مب ــی و پژوهشــی در تمــام ابع آموزشــی، پیشــگیری، مطالعات
ــه اهــداف تعیین شــده؛ تعییــن و تصویــب خط مشــی های الزم جهــت ورود بخــش خصوصــی  یافتــن ب
ــی در ایجــاد مراکــز حرفه آمــوزی، اشــتغال، انجــام خدمــات مشــاوره ای و حمایتــی و آمــوزش  و تعاون
ــز  ــاد و مراک ــرک اعتی ــان و ت ــای درم ــی، کلینیک ه ــۀ مردم ــا ی خیری ــیس انجمن ه ــی، تأس عموم
ــا و  ــب آیین نامه ه ــاد؛ تصوی ــگیری از اعتی ــرای پیش ــی ب ــزم مل ــور ع ــی به منظ ــروری و توان بخش بازپ
ــالیانۀ  ــۀ س ــه و بودج ــب برنام ــی، تصوی ــی و قضای ــتگاه های اجرای ــوی دس ــده از س ــای ارائه ش طرح ه
ســتاد و نظــارت بــر امــر نحــوۀ هزینــۀ اعتبــارات تخصیص یافتــه؛ ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه های 
اجرایــی و قضایــی و رفــع موانــع موجــود؛ نظــارت بــر ُحســن اجــرای قانــون و بیــان نظــرات اصاحــی 
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ــر و  ــایر تدابی ــاذ س ــتاد؛ اتخ ــو س ــتگاه های عض ــرد دس ــی عملک ــاز؛ ارزیاب ــورد نی ــن م ــع قوانی و وض
ــا مــواد مخــدر. تصمیمــات الزم در امــر مبــارزه ب

ــد  ازجملــه اعضــای ایــن ســتاد کــه چرخــۀ سیاســت گذاری را به نوعــی کامــل می نمایــد و می توان
ــس  ــوان رئی ــت جمهوری به عن ــد از: ریاس ــد، عبارت ان ــل کن ــی تکمی ــت گذاری را به خوب ــۀ سیاس چرخ
ــان  ــر درم ــات، وزی ــر اطاع ــرکل ســتاد، دادســتان کل کشــور، وزی ــام دبی ــر کشــور در مق ســتاد، وزی
ــس  ــامی، رئی ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــرورش، وزی ــوزش و پ ــر آم ــکی، وزی ــوزش پزش ــت و آم بهداش
ــده نیــروی انتظامــی، رئیــس دادگاه انقــاب اســامی، رئیــس ســازمان  ســازمان صــدا و ســیما، فرمان
ــب  ــه ترکی ــی ب ــا نگاه ــت بســیج. ب ــروی مقاوم ــده نی ــی و فرمان ــی و تربیت ــات تأمین ــا و اقدام زندان ه
ــوع  ــن موض ــری ای ــرای پیگی ــطح کان ب ــوع در س ــت موض ــه اهمی ــود ب ــتاد می ش ــن س ــای ای اعض
ــری  ــتاد و تصمیم گی ــن س ــی در ای ــف کارشناس ــای مختل ــود بخش ه ــه وج ــه ب ــا توج ــرد. ب ــی ب پ
ــا  ــه آن ه ــه ب ــوع ک ــن موض ــط در ای ــای مرتب ــه ارگان ه ــت ب ــا عنای ــح و ب ــت گذاری های صحی سیاس
ــام  ــی نظ ــت های کل ــق آن، سیاس ــرای دقی ــح و اج ــت گذاری صحی ــا سیاس ــوان ب ــد، می ت ــاره ش اش

ــرد.  ــی اجــرا ک ــواد مخــدر را به نحــو مطلوب ــا م ــارزه ب ــرای مب ب

ارکان ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر به منظــور دســتیابی بــه اهــداف خــود بــه ایــن شــرح اســت: از 
ــی  ــت کاهــش تقاضــا و توســعۀ مشــارکت های مردم ــن ســتاد، معاون ــا و ادارات تخصصــی ای معاونت ه
اســت کــه مســئول رســیدگی بــه امــور درمــان و کاهــش آســیب فرهنگــی و پیشــگیری، مشــارکت های 
ــه  ــت مقابل ــت؛ معاون ــگان اس ــتغال زایی بهبودیافت ــت از اش ــاد و حمای ــازمان های مردم نه ــی و س مردم
ــا و  ــل، مناقصه ه ــور بین المل ــهدا، ام ــات ش ــک اطاع ــوان بان ــۀ آن می ت ــه در زیرمجموع ــه ک ــا عرض ب
مزایده هــا را نــام بــرد؛ معاونــت اداری، مالــی و امــور مجلــس ســتاد کــه بــه یــک ادارۀ کل حقوقــی و 
امــور مجلس هــا تقســیم می گــردد؛ دفتــر تحقیقــات و آمــوزش و شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 

ــا مــواد مخــدر را تشــکیل می دهــد. مخــدر اســتان ها بخشــی از ســاختار اجرایــی ســتاد مبــارزه ب

4ـ2ـ2. اسناد و قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر
ــگیری  ــای پیش ــرای برنامه ه ــن و اج ــرورت تدوی ــرر ض ــور مک ــز به ط ــی نی ــن داخل ــناد و قوانی در اس
ــوری اســامی اســت.  ــرای نظــام جمه ــت موضــوع ب ــه نشــان دهندۀ اهمی ــح شــده ک ــاد تصری از اعتی
ــگاه همه ســونگر در سیاســت گذاری کشــور  ــن، ن ــناد و قوانی ــن اس ــه در برخــی از ای ــی اســت ک گفتن
بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله رعایــت شــده اســت. »مــادۀ 33 قانــون اصاحیــۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
مصــوب 76/8/17 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام«، »آیین نامــۀ مصــوب 77/11/6 ســتاد مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر« و »مصوبــۀ 3۰8 شــورای عالــی امنیــت ملــی مــورخ 8۰/3/16« بــه پیشــگیری به عنــوان 
یکــی از وظایــف ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، اشــاره کــرده اســت. »تبصــرۀ 2 مــادۀ 1، بنــد ب مــادۀ 
ــز  ــوب 1383(« نی ــی )مص ــن اجتماع ــاه و تأمی ــع رف ــام جام ــون نظ ــادۀ 8 قان ــادۀ 6 و م ــد ج م 4، بن
ــای  ــت ها و برنامه ه ــل سیاس ــامت )مث ــم س ــی مه ــای اجتماع ــت تعیین کننده ه ــود وضعی ــر بهب ب
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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 
ــم  ــۀ شش ــون برنام ــی قان ــت های کل ــادۀ 57 سیاس ــاد، 139۰(. »م ــه از اعتی ــگیری اولی ــع پیش جام
توســعه« کــه به منظــور پیشــگیری و کاهــش آســیب های اجتماعــی مصــوب شــده اســت، دولــت را در 
طــول اجــرای برنامــۀ ششــم )1396ـ14۰۰( بــه »مبــارزۀ همه جانبــه بــا مــواد مخــدر و روان گردان هــا 
در چارچــوب سیاســت های کلــی اباغــی و مدیریــت مصــرف بــا هــدف کاهــش 25درصــدی اعتیــاد تــا 

ــۀ ششــم توســعه، 1394(.  ــون برنام ــی قان ــد )سیاســت های کل ــف می کن ــه« مکل ــان برنام پای

ــی اســت  ــی از اهداف ــز یک ــا نی ــش تقاض ــتراتژی کاه ــه اس ــه ب ــزام سیاســت ها و ضــرورت توج  ال
ــا  ــارزه ب ــد مب ــار بُع ــوان چه ــی می ت ــور کل ــت. به ط ــده اس ــیده ش ــت اندیش ــی سیاس ــه در طراح ک
مــواد مخــدر را در دو بُعــد خاصــه کــرد: »مقابلــه بــا عرضــه« و »کاهــش تقاضــا«. براســاس یافته هــا، 
ــا عرضــه به تنهایــی نتوانســته اســت موفقیت آمیــز باشــد؛ از ایــن رو  ظاهــراً غلبــۀ اســتراتژی مقابلــه ب
توجــه متــوازن و دارای اولویــت بــه اســتراتژی کاهــش تقاضــا ضــروری اســت. به لحــاظ تجربــی، تمــام 
ــودی  ــی داشــته و توانســته اند رشــد صع ــواد مخــدر توفیق ــا م ــارزه ب ــه در مب کشــورهای پیشــرفته ک
ــا منفــی ســازند، موفقیــت خــود را محصــول اســتراتژی های کاهــش  دهه هــای 7۰ و 8۰ را متوقــف ی
ــی، درخصــوص معضــل  ــژۀ مجمــع عموم ــۀ مصــوب بیســتمین نشســت وی ــد. در بیانی تقاضــا می دانن
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 واقعیت هــای اجتماعــی در جامعــه، توجــه بــه اســتراتژی کاهــش تقاضــا 
ــر نظامی گــری صــرف در کنتــرل مــواد مخــدر را توجیه پذیــر می ســازد.  و احتــراز از الگــوی مبتنــی ب
در اینجــا پیش فــرض اصلــی ایــن اســت کــه مجموعــۀ عواملــی کــه در جامعــه درحــال وقــوع اســت، 
ــد )گاهنامــۀ  ــاد را فراهــم کرده ان ــه اعتی ــا بســتر ظهــور آســیب های اجتماعــی ازجمل ــه ی شــرایط اولی
ــۀ  ــادۀ 95 برنام ــف م ــد ال ــاس بن ــدر، 1389، ص. 5(. براس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد کل مب ــی س داخل
ــی  ــتگاه های اجرای ــام دس ــرد تم ــر عملک ــارت ب ــا و نظ ــی برنامه ه ــور هماهنگ ــعه، به منظ ــم توس شش
کــه در زمینــۀ آســیب های اجتماعــی وظایفــی برعهــده دارنــد و براســاس بنــد ب، دولــت مکلــف اســت 
طبــق قوانیــن مربوطــه و مصوبــات شــورای عالــی اجتماعــی جهــت پیشــگیری و کاهــش آســیب های 
اجتماعــی، نســبت بــه تهیــۀ طــرح جامــع، کنتــرل و کاهــش آســیب های اجتماعــی بــا اولویــت اعتیــاد، 
ــیب های  ــه آس ــه ای ک ــد؛ به گون ــدام کن ــی اق ــد اخاق ــودکان کار و مفاس ــینی، ک ــاق، حاشیه نش ط

اجتماعــی در انتهــای برنامــه بــه 25 درصــد میــزان تصویــب طــرح کاهــش یابــد. 

طبــق »قانــون برنامــۀ چهــارم توســعه، فصــل هشــتم، مــادۀ 97«، دولــت مکلــف اســت به منظــور 
پیشــگیری و کاهــش آســیب های اجتماعــی، نســبت بــه تهیــۀ طــرح جامــع کنتــرل کاهــش 
ــر محورهــای  ــه مــواد مخــدر، مشــتمل ب ــر پیشــگیری از اعتیــاد ب ــا تأکیــد ب آســیب های اجتماعــی، ب
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ــدام کنــد:  ــل اق ذی

1. ارتقــای ســطح بهداشــت روان، گســترش خدمــات مــددکاری اجتماعــی، تقویــت بنیــان خانــواده 
و توانمندســازی افــراد و گروه هــای در معــرض آســیب؛

2. بســط روحیــۀ نشــاط، شــادابی، امیــدواری و اعتمــاد اجتماعــی، و تعمیــق ارزش هــای دینــی و 
هنجارهــای اجتماعــی؛ 

ــهرها و  ــیۀ ش ــهری و حاش ــت ش ــی در باف ــران زای اجتماع ــیب خیز و بح ــاط آس ــایی نق 3. شناس
ــاورۀ  ــددکاری، مش ــی، م ــتی ـ درمان ــات بهداش ــی، خدم ــای اجتماع ــه حمایت ه ــیدن ب ــز بخش تمرک
ــکاری بین بخشــی و  ــرد هم ــال راهب ــا اعم ــای اشــتغال حمایت شــده ب ــی و برنامه ه ــی و حقوق اجتماع

ــده؛   ــق یادش ــی در مناط ــیب های اجتماع ــت آس ــامانۀ مدیری س

ــی دورۀ  ــای درس ــاح برنامه ه ــق اص ــی از طری ــیب های اجتماع ــروز آس ــه از ب ــگیری اولی 4. پیش
ــی؛ ــای زندگ ــای مهارت ه ــی و ارتق ــای اجتماع ــی آموزش ه ــی و پیش بین ــوزش عموم آم

ــا مشــارکت ســازمان های  ــراد در  معــرض آســیب های اجتماعــی ب ــه اف 5. خدمات رســانی بموقــع ب
غیردولتی؛

6. بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینۀ بازگشت آن ها به جامعه. 

ــوری اســامی  ــی جمه ــی و فرهنگ ــعۀ اقتصــادی، اجتماع ــۀ پنجــم توس ــی برنام سیاســت های کل
ایــران، اصــل 2۰ بــه ایــن شــرح اســت: ارتقــای امنیــت اجتماعــی، مبــارزۀ همه جانبــه بــا مــواد مخــدر 
ــی  ــدر، سامان بخش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــت های کل ــرای سیاس ــه اج ــام ب ــا و اهتم و روان گردان ه
مناطــق حاشیه نشــین و پیشــگیری و کنتــرل ناهنجاری هــای عمومــی ناشــی از آن، اســتفاده از 
ــی و  ــای فرهنگ ــا ناهنجاری ه ــه ب ــگیری و مقابل ــرای پیش ــانه ها ب ــی و رس ــی، آموزش ــای فرهنگ ابزاره
اجتماعــی. طراحــی سیاســت های کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف کاهــش 25 درصــد 
ــا عرضــۀ مــواد مخــدر را در تمــام ابعــاد درنظــر  ــوده اســت و از ســوی دیگــر مقابلــه ب مــواد مخــدر ب
ــواد مخــدر  ــا گســترش م ــه ب ــرت و مقابل ــه بحــث کنتــرل و مدی داشــته اســت. برنامه هــای توســعه ب

پرداختــه اســت. 

4ـ2ـ3. سیاست های کلی نظام برای مبارزه با مواد مخدر 
ــا اعتیــاد و مــواد مخــدر بــرای نظــام جمهــوری اســامی آن چنــان بــوده کــه مقــام  فوریــت مبــارزه ب

ــد:  ــوم فرموده ان ــوۀ کشــور چنیــن مرق ــه ســران ســه ق ــری در دســتوری ب معظــم رهب

ــی  ــن نگران ــی ای ــد، ول ــاغ گردی ــی و اب ــدر نهای ــواد مخ ــاب م ــی درب ــت های کل سیاس
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ــن  ــه از ای ــی را ک ــد عظیم ــزرگ و تهدی ــای ب ــت اندرکاران ب ــه دس ــت ک ــی اس ــان باق همچن
ســو متوجــه کشــور اســت، به درســتی بــرآورده نکننــد و بازهــم مشــکات بــر روی هــم متراکــم 
شــود. لــذا از آقایــان محتــرم انتظــار مــی رود کــه هرکــدام ســهم دســتگاه خــود را در اجرایــی  
کــردن ایــن سیاســت ها بــا ســرعت و قاطعیــت و بــدون فــوت وقــت بــه مرحلــۀ عمــل برســانند 

ــی، 1387، ص.  5(.  ــی و حاجل )زکریای

سیاســت هاي کلــي مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب 5 آذر 1385 کــه توســط مقــام  معظــم رهبــري 
ابــاغ گردیــد، نشــان می دهــد ایــن ســند، به عنــوان یــک ســند باالدســتی، تمامــی حوزه هــای مرتبــط 
ــا ایــن موضــوع را پوشــش می دهــد و می توانــد نقشــۀ راهــی بــرای تصمیم گیــران و سیاســت گذاران  ب
ــک  ــا کم ــری، ب ــوان مج ــدر، به عن ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــد س ــی مانن ــد. نهادهای ــوزه باش ــن ح ای
ــه  ــه ای ک ــود بخشــد؛ به گون ــود را بهب ــی خ ــوان عملیات ــرد و ت ــد عملک ــناد می توان ــن اس ــن از ای گرفت
ــد.  ــداف خــود دســت یاب ــه اه ــد ب ــن ســند می توان ــح ای ــا درک صحی ــن ســتاد ب ــی ای ســاختار اجرای

محتــوای ایــن ســند بدیــن شــرح اســت: 

 1. مبــارزۀ فراگیــر و قاطــع بــا تمــام فعالیت هــا و اقدامــات غیرقانونــي مرتبــط بــا مــواد مخــدر و 
روان گــردان و پیش ســازهاي آن هــا ازقبیــل کشــت، تولیــد، ورود، صــدور، نگــه داري و عرضــۀ مــواد؛ 

2. تقویــت ، توســعه ، تجهیــز و اســتفادۀ فراگیــر از امکانــات اطاعاتــي ، نظامــي ، انتظامــي و قضایــي 
بــراي شناســایي و تعقیــب و انهــدام شــبکه ها و مقابلــه بــا عوامــل اصلــي داخلــي و بین المللــي مرتبــط 

بــا مــواد مخــدر و روان گــردان و پیش ســازهاي آن هــا؛

 3. تقویــت ، تجهیــز و توســعۀ یگان هــا و مکانیــزه کــردن ســامانه هاي کنترلــي و تمرکــز اطاعــات 
به منظــور کنتــرل مرزهــا و مبــادي ورودي کشــور و جلوگیــري از اقدامــات غیرقانونــي مرتبــط بــا مــواد 
ــا مــواد مخــدر در  مخــدر و روان گــردان و پیش ســازهاي آن هــا و تقویــت ســاختار تخصصــي مبــارزه ب

نیــروي انتظامــي و ســایر دســتگاه هاي ذي ربــط؛

ــا تهدیــدات و آســیب هاي ناشــي از مــواد مخــدر و   4. اتخــاذ راهکارهــاي پیشــگیرانه در مقابلــه ب
ــر تقویــت باورهــاي دینــي  ــا تأکیــد ب ــات دولتــي و غیردولتــي و ب ــا بهره گیــري از امکان روان گــردان ب
مــردم و اقدامــات فرهنگــي ، هنــري ، ورزشــي ، آموزشــي و تبلیغاتــي در محیــط خانــواده ، کار ، آمــوزش و 

تربیــت و مراکــز فرهنگــي و عمومــي؛

 5. جرم انــگاري مصــرف مــواد مخــدر و روان گــردان و پیش ســازهاي آن هــا جــز در مــوارد علمــي، 
پزشــکي ، صنعتــي و برنامه هــاي مصــوب درمــان و کاهــش آســیب؛ 

6. ایجــاد و گســترش امکانــات عمومــي تشــخیص ، درمــان ، بازتوانــي و اتخــاذ تدابیــر علمــي جامــع 
و فراگیــر بــا هــدف الــف. درمــان و بازتوانــي مصرف کننــدگان، ب. کاهــش آســیب ها، پ. جلوگیــري از 
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تغییــر الگــوي مصــرف از مــواد کم خطــر بــه مــواد پرخطــر؛  

7. اتخــاذ تدابیــر الزم بــراي حمایت هــاي اجتماعــي پــس از درمــان مبتایــان بــه مــواد مخــدر و 
انــواع روان گــردان در زمینــۀ اشــتغال ، اوقــات فراغــت ، ارائــۀ خدمــات مشــاوره و پزشــکي و حمایت هــاي 

ــراد بازتواني شــده و خانواده هــاي آن هــا. ــراي اف حقوقــي و اجتماعــي ب

8. تقویــت و ارتقــای دیپلماســي منطقــه اي و جهانــي مرتبــط بــا مــواد مخــدر و روان گــردان درجهت 
الــف. هدفمنــد کــردن مناســبات، ب. مشــارکت فعــال در تصمیم ســازي ها و تصمیم گیري هــا و 
ــورهاي  ــادي کش ــتیباني و اقتص ــي و پش ــات فن ــارب و امکان ــرداري از تج ــوط، پ. بهره ب ــات مرب اقدام
دیگــر و ســازمان هاي بین المللــي، ت. فراهــم کــردن زمینــۀ اقــدام مشــترک در جلوگیــري از ترانزیــت 

مــواد مخــدر؛ 

 9. اتخــاذ تدابیــر الزم بــراي حضــور و مشــارکت جــدي مــردم و خانواده هــا در زمینه هــاي 
ــادان.  ــان معت ــیب و درم ــش آس ــگیري ، کاه پیش

ــواد  ــا م ــارزه ب ــر مب ــعه اي در ام ــردي و توس ــادي، کارب ــاي بنی ــات و پژوهش ه ــعۀ مطالع 1۰. توس
ــتفاده از  ــا و اس ــش روز دنی ــر دان ــه ب ــا تکی ــادان ب ــان معت ــگیري و درم ــردان و پیش ــدر و روان گ مخ

ــور؛ ــط در کش ــي ذي رب ــي و تخصص ــاي علم ظرفیت ه

ــق  ــردان به منظــور تحق ــواد مخــدر و روان گ ــا م ــارزه ب ــت مب ــا و اصــاح ســاختار مدیری  11. ارتق
ــت هاي  ــاذ سیاس ــي در اتخ ــا و هماهنگ ــه فعالیت ه ــیدن ب ــرعت بخش ــام و س ــي نظ ــت هاي کل سیاس

عملیاتــي و تمــام اقدامــات اجرایــي، قضایــي و حقوقــی. 

اهمیــت ایــن نــوع ســندها از آنجــا روشــن می شــود کــه اســناد دیگری نیــز از ســوی سیاســت گذاران 
بــا توجــه بــه بندهــای مختلــف ایــن ســند باالدســتی تدویــن شــده و در بخش هــای 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 صاحب نظــران حــوزۀ اعتیــاد جمــع آوری شــده، نمایانگــر 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــام در مب ــی نظ ــت های کل ــداف سیاس ــتای اه ــح در راس ــت گذاری صحی ــۀ سیاس چرخ

مخــدر اســت.    

 همچنیــن تشــکیل کمیته هــای 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، 
ــه مــواد مخــدر و حمایــت از افــراد در معــرض خطــر  آیین نامــۀ پیشــگیری از اعتیــاد، درمــان معتــادان ب
ــا مــواد مخــدر اســت کــه در معاونت هــا و  ــه بخش هــای چرخــۀ سیاســت گذاری مبــارزه ب اعتیــاد، ازجمل

ســاختارهای اجرایــی ایــن موضــوع بــرای بهتــر عمــل کــردن بدنــۀ اجرایــی تدویــن می گــردد.
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4ـ3. اجرا در چرخۀ سیاست گذاری مواد مخدر 
در چرخــۀ اجــرا، مبــارزه بــا مــواد مخــدر مهم تریــن بخــش ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت کــه 
ــا مــواد  ــی دارد. وظایــف ســتاد مبــارزه ب ــا تمامــی ایــن اســناد و قوانیــن همخوان وظیفــۀ اصلــی آن ب
مخــدر نشــان دهندۀ اهمیــت ایــن ســتاد اســت. سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، هماهنگــی، نظــارت و... 
ــه  ــی ازجمل ــد؛ اختیارات ــارات آن را می  نمایان ــتاد و اختی ــن س ــدی ای ــت کلی ــاد اهمی ــی ابع در تمام
مقابلــه بــا ورود مــواد مخــدر بــه داخــل کشــور، مقابلــه بــا عرضــه، امــور فرهنگــی، تبلیغــات، آمــوزش 
ــی،  ــب خط مشــی های اجرای ــن و تصوی ــق تعیی ــروری از طری ــان و بازپ ــی و کاهــش تقاضــا، درم عموم
ــارزه  ــاد مب ــام ابع ــی در تم ــی و پژوهش ــگیری، مطالعات ــی، پیش ــی، آموزش ــی، تبلیغات ــی، فرهنگ قضای
ــی  ــی و تعاون ــش خصوص ــت ورود بخ ــی های الزم جه ــب خط مش ــن و تصوی ــدر؛ تعیی ــواد مخ ــا م ب
ــی،  ــوزش عموم ــی و آم ــات مشــاوره ای و حمایت ــوزی، اشــتغال، انجــام خدم ــز حرفه آم در ایجــاد مراک
ــروری و  ــز بازپ ــاد و مراک ــرک اعتی ــان و ت ــای درم ــی، کیلینک ه ــۀ مردم ــای خیری ــیس انجمن ه تأس
توان بخشــی به منظــور عــزم ملــی بــرای پیشــگیری از اعتیــاد؛ تصویــب آیین نامه هــا و تصویــب 
طرح هــای ارائه شــده از ســوی دســتگاهای اجرایــی و قضایــی؛ تصویــب برنامــه و بودجــۀ ســالیانۀ ســتاد 
و نظــارت بــر امــر نحــوۀ هزینــۀ اعتبــارات تخصیص یافتــه؛ ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه های اجرایــی 
و قضایــی و رفــع موانــع موجــود؛ نظــارت بــر ُحســن اجــرای قانــون و بیــان نظــرات اصاحــی و یــا وضــع 
قوانیــن مــورد نیــاز؛ ارزیابــی عملکــرد دســتگاهای عضــو ســتاد؛ اتخــاذ ســایر تدابیــر و تصمیمــات الزم 

در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر.

ــدت  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــزی کوتاه م ــا و برنامه ری ــی طرح ه ــتاد: بررس ــۀ س ــف دبیرخان  وظای
ــۀ  ــی؛ مطالع ــای تخصص ــت کمیته ه ــی فعالی ــی و کارشناس ــری و بازرس ــارت، پیگی ــازی، نظ و آماده س
ــای  ــعۀ همکاری ه ــط و توس ــی؛ بس ــنهادهای الزم و اصاح ــان پیش ــود و بی ــررات موج ــن و مق قوانی
ــن  ــط و تعیی ــع ذی رب ــز و مراج ــتفاده از مراک ــا اس ــی ب ــه ای و بین الملل ــۀ منطق ــه و چندجانب دوجانب
ــواد  ــا م ــارزه ب ــل مب ــی عوام ــور هماهنگ ــی به منظ ــمینارهای داخل ــزاری س ــب؛ برگ ــای مناس راهکاره
مخــدر؛ نظــارت بــر فعالیت هــای بخــش خصوصــی و تعاونــی در ابعــاد مختلــف مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛ 
همکاری هــای مشــترک بــا ســازمان ها و وزارتخانه هــا درجهــت کمــک بــه تولیــد فعالیت هــای 
ــتاد در  ــات س ــرای مصوب ــن اج ــوص ُحس ــب درخص ــای مناس ــۀ راهکاره ــزی و ارائ ــی؛ برنامه ری فرهنگ
ــه ای  ــا و نمایشــگاه های منطق ــزاری اجاس ه ــات برگ ــودن مقدم ــم نم ــل و فراه ــور بین المل ــۀ ام زمین
ــا تصویــب رئیــس ســتاد؛ تنظیــم پیش نویــس یادداشــت های تفاهــم دو یــا چنــد جانبــه، معاهــدات  ب
ــای  ــم و پروژه ه ــت تفاه ــدات، یادداش ــرای معاه ــن اج ــر ُحس ــارت ب ــی و نظ ــای بین الملل و قرارداده

ــا مــواد مخــدر(. همــکاری دو یــا چنــد جانبــه و... )پورتــال جامــع ســتاد مبــارزه ب

نتایــج رونــد چهــل ســال مبــارزۀ ســخت افزاری و نرم افــزاری عیلــه مــواد مخــدر و روان گردان هــا 
ــرقی و  ــای ش ــر مرزه ــراف ب ــداد و اش ــت: انس ــوارد اس ــن م ــی از ای ــامی حاک ــاب اس ــس از انق پ
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ــی  ــع فیزیک ــایر موان ــال و س ــز، ســیم خاردار، کان ــر خاکری ــا احــداث و نصــب 2۰۰9 کیلومت ــی ب غرب
ــات و  ــا؛ عملی ــواد مخــدر و روان گردان ه ــواع م ــن ان ــن ت ــش از 11.۰۰۰ ت ــی؛ کشــف بی و الکترونیک
درگیــری مســلحانه علیــه باندهــای مــواد مخــدر )39.۰۰۰ فقــره(؛ متاشــی کــردن 48.۰۰۰ گــروه 
ــف و  ــان؛ توقی ــنگین از قاچاقچی ــبک و س ــاح س ــه س ــف 33.۰۰۰ قبض ــدر؛ کش ــواد مخ ــد م و بان
ــاد،  ــراد معت ــر از اف ــتگیری 7.8۰۰.۰۰۰ نف ــان؛ دس ــودرو از قاچاقچی ــتگاه خ ــط 195.۰۰۰ دس ضب
ــهید در  ــم 3811 ش ــراری(؛ تقدی ــراد تک ــاب اف ــا احتس ــدر )ب ــواد مخ ــی م ــده و قاچاقچ توزیع کنن
عرصــۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛ انهــدام 2۰36 بــاب کارگاه و آشــپزخانۀ تولیــد شیشــه در 13 ســال 

ــر. ــن شیشــه در 13 ســال اخی ــر؛ کشــف 27 ت اخی

ــدت،  ــی میان م ــز اقامت ــاد 1197 مرک ــت: ایج ــرح اس ــن ش ــه ای ــز ب ــتاد نی ــی س ــات درمان اقدام
252 مرکــز گــذری، 399 تیــم ســیار، 13 موبایــل ســنتر، 9۰ مرکــز ســرپناه، 31 مرکــز tc و پوشــش 
ــه  ــگیری اولی ــات پیش ــز؛ اقدام ــدۀ mmt در 9۰29 مرک ــان نگه دارن ــر در درم ــش از 75۰.۰۰۰ نف بی
ــرح  ــرای ط ــدارس؛ اج ــور در م ــت اجتماع مح ــۀ مراقب ــگیرانۀ مدرس ــرح پیش ــرای ط ــا اج ــاد ب از اعتی
ــدارس متوســطۀ اول کشــور؛  ــواد در م ــرای پیشــگیری از مصــرف م ــه ای ب ــوزش مهارت هــای مقابل آم
اجــرای طــرح آمــوزش مهارت هــای زندگــی، ســبک فرزندپــروری و پیشــگیری از مصــرف مــواد بــرای 
والدیــن؛ برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش مهارت هــای زندگــی و روش هــای پیشــگیری از اعتیــاد بــرای 
ــا  ــال های 1369 ت ــی س ــر ط ــون نف ــدود 3میلی ــه ح ــی ب ــاورۀ تلفن ــات مش ــۀ خدم ــجویان؛ ارائ دانش
ــال های 1384  ــی س ــنیداری ط ــداری و ش ــانه های دی ــه از رس ــش 18.۰۰۰ برنام ــد و پخ 1384؛ تولی

تــا 1396 )صرامی  فروشــانی، 1397(.

4ـ4. دستاورد سیاست گذاری مواد مخدر  
ــاد  ــی، ایج ــای عفون ــال بیماری ه ــره وری، انتق ــن به ــت رفت ــل ازدس ــدر به دلی ــواد مخ ــوء مصرف م س
مشــکات خانوادگــی و اجتماعــی، افزایــش جــرم و لــزوم تخصیــص مراقبت هــای بهداشــتی و 
ــی  ــم ایمن ــل ه ــن معض ــد. ای ــل می کن ــی تحمی ــۀ جهان ــه جامع ــی را ب ــای فراوان ــی، زیان ه درمان
ــای  ــن، هزینه ه ــر ای ــد. عاوه ب ــت می کن ــی وی را بی کیفی ــم زندگ ــدازد و ه ــر می ان ــرد را به خط ف
ــی  ــف اجتماع ــل مختل ــی را در محاف ــای داغ ــن مشــکات بحث ه ــی آورد. ای ــار م ــز به ب ــادی را نی زی
ــد  ــی بای ــی و قانون ــای مدن ــا و نهاده ــه دولت ه ــی آورد ک ــش م ــؤال را پی ــن س ــزد و ای برمی انگی
ــان شــد، دو  ــه بی ــد. چنان ک ــا کاهــش یاب ــا و هزینه ه ــن تهدیده ــا ای ــد ت ــی انجــام دهن چــه اقدامات
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 طبیعتــاً ماهیتــی انتظامــی ـ قضایــی 
دارد؛ دیگــری، رویکــرد کاهــش تقاضاســت. براســاس تعریــف ســازمان ملــل متحــد، اقدامــات کاهــش 
ــه ســوء مصرف  ــان ب ــان مبتای ــا درم ــواد ت ــه از مصــرف م ــا، از پیشــگیری اولی تقاضــا تمــام عرصه ه
ــواد را شــامل می شــود.  ــی ناشــی از مصــرف م ــز کاهــش پیامدهــای بهداشــتی و اجتماع ــواد و نی م
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ایــن دو رویکــرد مکمــل یکدیگرنــد. مبانــی کاهــش تقاضــا عبارت انــد از: 1. پیشــگیری )برنامه هــای 
ــر  ــاد تغیی ــواده، ایج ــر خان ــز ب ــای متمرک ــانه ای، برنامه ه ــدار و رس ــای جامعه م ــه وار، برنامه ه مدرس
ــی(؛  ــۀ بازتوان ــۀ ســم زدایی و مرحل ــان )مرحل در محیــط و قوانیــن، برنامه هــای چندبخشــی(؛ 2. درم

3. کاهــش آســیب.

ــت ها  ــه سیاس ــال 198۰ م ب ــار در س ــن ب ــرای اولی ــی ب ــا زیان کاه ــیب ی ــش آس ــاح کاه اصط
ــوار بهداشــتی در مصــرف  ــوارض ناگ ــا کاهــش ع ــۀ آن ه ــه هــدف اولی ــی اطــاق شــد ک و برنامه های
مــواد مخــدر بــود. بــرای رویکــرد کاهــش آســیب کــه دســتاورد علــم پزشــکی اســت، ایــن تعریــف 
ــوه  ــری از آســیب های بالق ــرای جلوگی ــی ب ــن نوین ــان شــده اســت: »سیاســتی کــه جایگزی ــواد بی م
در رفتارهــای پرخطــر افــراد جامعــه اســت«. هــدف اصلــی در رویکــرد کاهــش آســیب، حمایــت از 
ــا آمیــزش جنســی کنترل نشــده  ــواد مخــدر ب ــاری ماننــد مصــرف م ــرادی اســت کــه عــادات رفت اف
ــور،  ــند )رحیمی پ ــر باش ــای پرخط ــرض رفتاره ــامت در مع ــاظ س ــه از لح ــه ای ک ــد؛ به گون دارن
ــدر در  ــواد مخ ــیب م ــش آس ــدی، 1395، ص. 88(. کاه ــا و امی ــاد، فرجیه ــب زاده، محقق دام حبی
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــی، سیاس ــاد فرهنگ ــی ابع ــه در تمام ــت ک ــی اس ــۀ جامع ــد برنام ــران نیازمن ای

ــردازد.  ــواد مخــدر بپ ــت م مدیری

4ـ5. ارزیابی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــه ضرورتــی گریزناپذیــر  امــروزه پیچیــده شــدن فزاینــدۀ ادارۀ امــور عمومــی، ارزیابــی سیاســت را ب
ــی نتایــج اجــرای  ــه ارزیاب ــرای دولــت تبدیــل کــرده اســت. یــک نظــام سیاســت گذاری ِخردگــرا ب ب
ــج آن  ــد؛ آن گاه از نتای ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــده را م ــرات ایجادش ــردازد و تغیی ــت ها می پ سیاس
بــرای تــداوم، تجدیدنظــر یــا تغییــر سیاســت ها بهــره می گیــرد. ارزیابــی سیاســت در نظــام دیوانــی 
ــج سیاســت ها گفتــه نمی شــود؛  ــار و نتای ــارۀ آث ــه پژوهــش ســامانمند درب ــاً ب ــران صرف ـ سیاســی ای
بلکــه هــر نــوع بررســی و گــزارش دربــارۀ عملکــرد و نتایــج سیاســت ها را دربــر می گیــرد )اشــتریان 
ــن  ــان و پایین تری ــتان کرم ــرف در اس ــیوع مص ــرخ ش ــن ن ــدی، 1393، ص. 6(. باالتری و امامی میب
ــود.  ــاهده می ش ــاری )۰/98( مش ــال و بختی ــان )۰/96( و چهارمح ــتان های زنج ــیوع در اس ــرخ ش ن
مصــرف مــواد مخــدر در ایــران وابســته بــه عوامــل فرهنگــی و موقعیــت جغرافیایــی و متغیــر اســت. 
ــرار  ــدر ق ــواد مخ ــه م ــاد ب ــی در دام اعتی ــتان های غرب ــتر از اس ــور بیش ــرقی کش ــتان های ش اس
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی نظــام ب ــن و سیاســت های کل ــی در قوانی ــد بازبین ــن مســئله نیازمن ــد. ای می گیرن

مــواد مخــدر اســت.  

 ارزیابــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ســبب مشــخص شــدن ضعف هــا و قّوت هــای آن می شــود. 
ــاد مجمــع تشــخیص  ــا مــواد مخــدر، رئیــس کارگــروه کاهــش تقاضــای اعتی ــارزه ب ــارۀ ســتاد مب درب
مصلحــت نظــام گفتــه اســت: بــا احتســاب افزایــش 5۰درصــدی بودجــۀ ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــش  ــاق، افزای ــای قاچ ــی از درآمد ه ــغ ناش ــق مبال ــس و تعل ــه مجل ــت ب ــنهادی دول ــۀ پیش در الحی
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ــا  ــه ت ــرد ک ــق می گی ــه بخشــی تعل ــن ب ــارد توم ــاً 45۰میلی ــادان، جمع ــغ بیمــۀ معت ــا و مبال جریمه ه
کنــون عملکــرد مناســبی در زمینــۀ کاهــش مصــرف و فــروش مــواد مخــدر و اعتیــاد نداشــته اســت. 

قانون گــذار ایــران در مبــارزه بــا مــواد مخــدر و اصاحیــۀ ســال 1389 آن، همــواره بــا تعییــن 
ــی  ــی مبتن ــت جنای ــد، سیاس ــس اب ــدام و حب ــوص اع ــنگین، به خص ــب و س ــای نامتناس مجازات ه
ــم  ــر جرای ــم ب ــی حاک ــن سیاســت جنای ــرار داده اســت. ای ــر را محــور خــود ق ــر ســرکوب و کیف ب
مــواد مخــدر اساســاً بــر محــور پاســخ های دولتــی، اعــم از کیفــری و غیرکیفــری، می چرخــد؛ ولــی 
ــازمان های  ــا و س ــش نهاده ــان، نق ــگیری و درم ــر پیش ــر ب ــری ناظ ــخ های غیرکیف ــمت پاس در قس
ــی  ــای غیردولت ــاد، مشــارکت دادن ارگان ه ــی نســبی از اعتی ــاد محســوس اســت. جرم زدای مردم نه
و مردم نهــاد در درمــان معتــادان و تــرک اعتیــاد، جرم انــگاری مــواد روان گــردان صنعتــی و 
ــب و  ــر تعقی ــر در ام ــورهای دیگ ــا کش ــکاری ب ــرم، هم ــی از ج ــوال ناش ــادرۀ کل ام ــل مص تقلی
ــدید  ــان و تش ــرای مرتکب ــه ب ــال گذرنام ــرای ابط ــت اج ــع ضمان ــدر، وض ــواد مخ ــم م ــد جرای رص
مجــازات ســرکردگان و عامــان اصلــی جرایــم مــواد مخــدر از مــوارد اصاحیــۀ ســال 1389 قانــون 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تحــت تأثیــر سیاســت های کلــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب 1385 و 
ــت  ــوده اس ــد ب ــل متح ــازمان مل ــیون 1988 م س ــوص کنوانس ــی به خص ــیون های بین الملل کنوانس

ــری، 1393، ص. 7(.  )اکب

ــای  ــه از نهاده ــه و بی روی ــتفادۀ بی ضابط ــه اس ــف ازجمل ــل مختل ــران، به دالی ــی ای ــام قضای در نظ
ــه اجــرای مجازات هــای شــدید، ُکنــدی  ــل بســیاری از قضــات ب عفــو و تخفیــف مجــازات، عــدم تمای
ســرعت دادرســی کیفــری، تــا حــد زیــادی اصــول حتمیــت و قطعیــت مجازات هــا متزلــزل شــده اســت 
)همان جــا(. نظــام عدالــت کیفــری بعــد از انقــاب اســامی، در راه مقابلــه بــا ســوء مصرف مــواد مخــدر 
ــرف  ــزان مص ــش می ــه کاه ــک ب ــا هیچ ی ــده، ام ــل ش ــددی متوس ــای متع ــا و واکنش ه ــه کنش ه ب
ــر اســتفاده از رویکــرد کاهــش آســیب های  ــت ب نینجامیــده اســت. از ایــن رو در ســال های اخیــر دول
ــه مصرف کننــده و جامعــه وارد  ــد از آســیب هایی کــه ب ــا دســت کم بتوان ســوء مصرف متمرکــز شــده ت
می شــود، جلوگیــری نمایــد. لکــن بــا مــرور مقــررات ایــران، در ایــن زمینــه، برنامــۀ جامعــی مشــاهده 

ــران، 1395، ص. 84(.   ــور و دیگ ــود )رحیمی پ نمی ش

   نگاهــی بــه قوانیــن کیفــری ایــران نشــان می دهــد رونــد رو بــه رشــد جرم انــگاری در قبــال جرایــم 
مــواد مخــدر، پــس از انقــاب اســامی شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت. اگرچــه در ســال های اخیــر و 
ــۀ  ــری، جنب ــار پیشــینۀ کیف ــررات در کن ــن و مق ــواد مخــدر، قوانی ــوء مصرف م ــای س ــت پیامده به عل
حمایتــی نیــز یافته انــد، ایــن تغییــر نگــرش تأثیــری در کاهــش میــزان مصــرف مــواد مخــدر نداشــته 
ــی،  ــای حمایت ــری و برنامه ه ــای کیف ــت اجراه ــق ضمان ــدم تواف ــل ع ــاس، به دلی ــن اس ــر ای ــت. ب اس
سیاســت جدیــدی به نــام »رویکــرد کاهــش آســیب« در دهــۀ اخیــر شــکل گرفتــه و بیانگــر ایــن اســت 
کــه واکنــش بــه ســوء مصرف مــواد مخــدر بــه پیشــگیری یــا کنتــرل مصــرف منجــر نشــده و تجربیــات 
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ــر تــرک مصــرف  ــار و پیامدهــای آن، به جــای تمرکــز ب ــری رویکــرد کاهــش آث موجــود حاکــی از برت
اســت )همــان، ص. 85(.  

4ـ6. راهکارهای سیاستی 
مبــارزۀ اجتماعــی بــا مــواد مخــدر روح حیات بخــش جامعــه در کاهــش آســیب های اجتماعــی 
ــارزه  ــاخت های مب ــت زیرس ــت. تقوی ــا داش ــا آن ه ــه ب ــه مقابل ــدی ب ــوان امی ــدون آن نمی ت ــوده و ب ب
ــات  ــترش امکان ــادابی و گس ــاط و ش ــاد نش ــی، ایج ــارت زندگ ــش مه ــم از افزای ــدر، اع ــواد مخ ــا م ب
ــگیری و  ــای پیش ــد ارتق ــه ای می توان ــر جامع ــی در ه ــای زندگ ــای روش ه ــوان زیربن ــی به عن تفریح
مقابلــه درمــورد آســیب های اجتماعــی ازجملــه اعتیــاد بــه مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی و داروهــای 
روان گــردان را افزایــش دهــد. ســامان ماهوتــی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه فرهنگــی به مســائل پیشــگیری 
ــرای  ــدگاه ب ــن دی ــن آســیب اجتماعــی، مؤثرتری ــا آن، به عنــوان اصلی تری ــه ب ــاد و مقابل و کنتــرل اعتی
ــا  ــواده ت ــوزش از خان ــی آم ــی یعن ــگیری های فرهنگ ــرده: »پیش ــار ک ــت، اظه ــکات اس ــش مش کاه
مدرســه، از مدرســه تــا دانشــگاه و از دانشــگاه تــا جامعــه و انتقــال آموزه هــای ضــروری بــرای افزایــش 
مهارت هــای زندگــی راه اجتماعــی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر را هموارتــر می کنــدد« )خبرگــزاری 

ایســنا، 1395(.  

ــا عرضــه به ســمت کاهــش  ــه ب ــد از مســیر مقابل ــواد مخــدر بای ــۀ م سیاســت گذاری ها در زمین
ــا مــواد مخــدر و مســئوالن ذی ربــط بایــد فعالیــت بنیــادی  تقاضــا هدایــت شــود. ســتاد مبــارزه ب
و زیرســاختی انجــام دهنــد. مقابلــه بــا عرضــه بــرای کوتاه مــدت بــازده دارد، درحالــی کــه پدیــدۀ 
ــم  ــا فراه ــد ب ــراه دارد، بای ــه به هم ــی ک ــیب های فراوان ــتردگی و آس ــل گس ــدر به دلی ــواد مخ م
کــردن زیرســاخت های مناســب و به طــور بنیــادی فرهنــگ کاهــش تقاضــا را به وجــود آورد. دولــت 
ــازه انگاری،  ــۀ س ــتفاده از نظری ــا اس ــی و ب ــت زمان ــه موقعی ــه ب ــا توج ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــدر، را  ــواد مخ ــد م ــی تولی ــل اصل ــوان عام ــتان به عن ــور افغانس ــوص کش ــه ای، به خص ــۀ منطق عرص
ــد در  ــتان می توان ــور افغانس ــا کش ــود ب ــترک خ ــت مش ــتفاده از هوی ــا اس ــران ب ــد. ای ــت کن مدیری
زمینــۀ مدیریــت مــواد مخــدر بــه نتیجــۀ دلخــواه برســد. ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، به عنــوان 
ــی انجــام دهــد.  ــد در ســاختار خــود بازبینی های ــران، بای ــه در ای ــن زمین ــن مجــری در ای اصلی تری
ــدر  ــواد مخ ــر م ــری ب ــترده تر و بنیادی ت ــورت گس ــی به ص ــانه های عموم ــق رس ــتاد از طری ــن س ای
تســلط خواهــد یافــت. مســئوالن مبــارزه بــا مــواد مخــدر می تواننــد بــا اجــرای برنامه هــای جامــع 
ــواد  ــیب های م ــش آس ــدارس، در کاه ــوص در م ــدر، به خص ــواد مخ ــی م ــوص آگاهی بخش درخص
ــر ضــرورت  ــد ب ــا تأکی ــواد مخــدر ب ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــرکل س ــد. دبی ــل کنن ــر عم مخــدر کارآمدت
ــرورت  ــور، از ض ــاد در کش ــش اعتی ــرای کاه ــدر ب ــواد مخ ــای م ــا ورود و تقاض ــان ب ــۀ هم زم مقابل

توجــه بــه پیشــگیری اجتماعــی در ایــن حــوزه خبــر داد )روزنامــۀ جــوان، 1398(. 
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روح اله اسالمی و همکار. بررسی چرخۀ سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.

جدول 1 . چرخۀ سیاست گذاری جلوگیری از سوءمصرف مواد مخدر در ایران

چرخۀ سیاست گذاری

چرخۀ سیاست گذاری فرایندی است شامل شش مرحله:
 1. تعریف مسئله

 2. تدوین گزینه های سیاستی موجود
 3. گزینش راه حل ها

 4. طراحی سیاست ها
 5. اجرای سیاست ها و نظارت

 6. ارزیابی عملکردها. 
ــز؛ فراینــدی کــه ماهیتــی تکرارشــونده  ــه تجوی ــک راهنماســت و ن ــۀ ی چرخــۀ سیاســت گذاری به منزل
ــت  ــی اس ــت گذاری متک ــۀ سیاس ــدرت چرخ ــوام و ق ــا، ق ــیاری از مدل ه ــد بس ــارکتی دارد. مانن و مش
ــر تــوان هدایــت آن. به عــاوه ماهیــت سیاســت گذاری در ایــن اســت کــه هــر شــش مرحلــه فراینــد  ب
مفــروض مــا در اینجــا ایــن پتانســیل را داشــته باشــد کــه مــا را از مرحلــۀ قبــل و بعــد در چرخــه آگاه 

ــن، 1395، ص. 14(. ــگ و کوئی ــد )یان کن

ورودی سیستم

مــواد مخــدر به دلیــل نفــوذ در الیه هــای مختلــف فرهنگــیـ  اجتماعــی جامعــه و درگیــر کــردن قشــرهای 
ــواع مــواد مخــدر در  مختلــف، ســبب ایجــاد آســیب های مختلــف می شــود. روزانــه 2۰۰۰ کیلوگــرم از ان
کشــور مصــرف می شــود. اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از مســائل و معضــات اجتماعی عصــر حاضر، خصوصــاً در 
کشــورهایی ماننــد ایــران بــا شــرایط جغرافیایــی خــاص خــود، اســت. بدیــن ترتیــب، مــواد مخــدر به دلیــل 

اهمیــت و نیــاز مبــرم بــه سیاســت گذاری و مدیریــت، در ورودی سیســتم دولــت قــرار می گیــرد.

طراحی سیاست

ــا مصــرف مــواد مخــدر، برنامه هایــی موفــق خواهنــد بــود کــه براســاس ارزیابــی  در عرصــۀ مبــارزه ب
واقع گرایانــه از گســتردگی و کیفیــت الگــوی مصــرف و توزیــع مــواد مخــدر طراحــی و اجرا شــوند. برای 
یافتــن علــل و آســیب های سیاســت گذاری نیازمنــد چهــار گــروه هــدف مشــتمل بــر سیاســت گذران، 
ــتیم. در  ــه( هس ــادان بهبودیافت ــان )معت ــی( و ذی نفع ــت علم ــران )هیئ ــی، صاحب نظ ــران اجرای مدی
طراحــی سیاســت گذاری مــواد مخــدر، ســه بُعــد نظــری، سیاســی و اجتماعــی بررســی شــده اســت. 
به طــور کلــی می تــوان چهــار بُعــد مبــارزه بــا مــواد مخــدر را در دو بُعــد خاصــه کــرد: بُعــد »مقابلــه 
ــا عرضــه  ــه ب ــد »کاهــش تقاضــا«. براســاس یافته هــا، ظاهــراً غلبــۀ اســتراتژی مقابل ــا عرضــه« و بُع ب
ــتراتژی  ــه اس ــت ب ــوازن و دارای اولوی ــه مت ــن رو توج ــت؛  از ای ــوده اس ــز نب ــی موفقیت آمی به تنهای
کاهــش تقاضــا ضــروری اســت. طراحــی سیاســت های کلــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف 
کاهــش 25 درصــد مصــرف مــواد مخــدر بــوده اســت و ضمــن اینکــه مقابلــه بــا عرضــۀ مــواد مخــدر 
را در تمامــی ابعــاد درنظــر داشــته اســت. برنامه هــای توســعه بــه بحــث کنتــرل و مدیریــت و مقابلــه 

ــد. ــا گســترش مــواد مخــدر پرداخته ان ب

اجرای سیاست

ــس از  ــا پ ــدر و روان گردان ه ــواد مخ ــه م ــزاری عیل ــرم اف ــخت و ن ــارزۀ س ــال مب ــد 4۰ س ــج رون نتای
انقــاب اســامی حاکــی از ایــن مــوارد اســت: احــداث و نصــب 2۰۰9 کیلومتــر خاکریــز، ســیم خاردار، 
ــدر،  ــواد مخ ــواع م ــن ان ــش از 11.۰۰۰ ت ــف بی ــی، کش ــی و الکترونیک ــع فیزیک ــایر موان ــال و س کان
ــای  ــا و بانده ــدر، گروه ه ــواد مخ ــای م ــه بانده ــلحانه علی ــری مس ــات و درگی ــره عملی 39.۰۰۰ فق
ــواد مخــدر، کشــف 33.۰۰۰ قبضــه ســاح  ــد م ــروه و بان ــردن 48.۰۰۰ گ ــواد مخــدر، متاشــی ک م
ــراد  ــر از اف ــتگیری 7.8۰۰.۰۰۰ نف ــودرو، دس ــتگاه خ ــط 195.۰۰۰ دس ــف و ضب ــان، توقی از قاچاقچی
ــا احتســاب افــراد تکــراری(، تقدیــم 3811 شــهید  معتــاد، توزیع کننــده و قاچاقچــی مــواد مخــدر )ب
عرصــۀ مبــارزه، انهــدام 2۰36 بــاب کارگاه و آشــپزخانۀ تولیــد شیشــه در 13 ســال اخیــر، کشــف 27 

تــن شیشــه در 13 ســال اخیــر.
ــیار،  ــم س ــذری، 399 تی ــز گ ــدت، 252 مرک ــی میان م ــز اقامت ــاد 1197 مرک ــی: ایج ــات درمان اقدام
ــان  ــر در درم ــش از 75۰.۰۰۰ نف ــز tc و پوشــش بی ــز ســرپناه، 31 مرک ــل ســنتر، 9۰ مرک 13 موبای
ــر طــی  ــون نف ــه حــدود 3میلی ــی ب ــات مشــاورۀ تلفن ــۀ خدم ــز، ارائ ــدۀ mmt در 9۰29 مرک نگه دارن
ــنیداری  ــداری و ش ــانه های دی ــه از رس ــش 18.۰۰۰ برنام ــد و پخ ــا 1384، تولی ــال های 1369 ت س

ــا 1396. ــال های 1384 ت ــی س ط
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روح اله اسالمی و همکار. بررسی چرخۀ سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.

نتیجۀ سیاست

ــازات  ــدید مج ــۀ تش ــب الحی ــا تصوی ــاب، ب ــروزی انق ــس از پی ــاه پ ــی 6 م ــرداد 1358، یعن در م
ــه کار  ــتغال ب ــداوا و اش ــور م ــی به منظ ــی و درمان ــات تأمین ــدر و اقدام ــواد مخ ــم م ــان جرای مرتکب
معتــادان، ســتادی بــا عنــوان ســتاد مرکــزی هماهنگــی مبــارزه بــا اعتیــاد تأســیس شــد کــه تعییــن 
ــواد مخــدر را  ــه م ــوط ب ــط مرب ــۀ اســتانداردها و ضواب ــزی، تهی ــی، برنامه ری خط مشــی و سیاســت کل
برعهــده گرفــت. از تاریــخ 19 آذر 1359 اعتیــاد جــرم محســوب شــد. رئیــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر ناجــا، آمــار شــهدای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در کشــور را 4.۰۰۰ شــهید اعــام کــرده اســت 

ــا مــواد مخــدر(. ــال جامــع ســتاد مبــارزه ب )پورت

ارزیابی

بــا احتســاب افزایــش 5۰درصــدی بودجــۀ ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در الحیــۀ پیشــنهادی دولــت 
بــه مجلــس و تعلــق مبالــغ ناشــی از درآمد هــای قاچــاق، افزایــش جریمه هــا و مبالــغ بیمــۀ معتــادان، 
جمعــاً 45۰میلیــارد تومــان بــه بخشــی تعلــق می گیــرد کــه تــا کنــون عملکــرد مناســبی در زمینــۀ 
ــران، اســتفادۀ  ــی ای ــاد نداشــته اســت. در نظــام قضای ــواد مخــدر و اعتی ــروش م کاهــش مصــرف و ف
ــه  ــات ب ــیاری از قض ــل بس ــدم تمای ــازات، ع ــف مج ــو و تخفی ــای عف ــه از نهاده ــه و بی روی بی ضابط
ــادی اصــول حتمیــت  ــا حــد زی اجــرای مجازات هــای شــدید و ُکنــدی ســرعت دادرســی کیفــری، ت
ــت  ــق ضمان ــدم تواف ــل ع ــاس، به دلی ــن اس ــر ای ــت. ب ــرده اس ــزل ک ــا را متزل ــت مجازات ه و قطعی
ــیب«  ــش آس ــرد کاه ــام »رویک ــدی به ن ــت جدی ــی، سیاس ــای حمایت ــری و برنامه ه ــای کیف اجراه
ــه  ــواد مخــدر ب ــوءمصرف م ــه س ــش ب ــه واکن ــن اســت ک ــر ای ــه و بیانگ ــر شــکل گرفت ــۀ اخی در ده
پیشــگیری یــا کنتــرل مصــرف منجــر نشــده و تجربیــات موجــود حاکــی از برتــری رویکــرد کاهــش 

ــرک مصــرف اســت.  ــر ت ــز ب ــای آن، به جــای تمرک ــار و پیامده آث

راهکار سیاستی

ــی  ــیب های اجتماع ــش آس ــه در کاه ــش جامع ــدر روح حیات بخ ــواد مخ ــا م ــی ب ــارزۀ اجتماع مب
ــارزه  ــاخت های مب ــت زیرس ــت. تقوی ــا داش ــا آن ه ــه ب ــه مقابل ــدی ب ــوان امی ــدون آن نمی ت ــوده و ب ب
بــا مــواد مخــدر اعــم از افزایــش مهــارت زندگــی، ایجــاد نشــاط و شــادابی، گســترش امکانــات رفاهــی 
ــی  ــدر، یعن ــواد مخ ــی م ــگیری های فرهنگ ــود. پیش ــدر می ش ــواد مخ ــه م ــش ب ــش گرای ــبب کاه س
آمــوزش از خانــواده تــا مدرســه، از مدرســه تــا دانشــگاه و از دانشــگاه تــا جامعــه، و انتقــال آموزه هــای 
ضــروری بــرای افزایــش مهارت هــای زندگــی راه اجتماعــی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر را هموارتــر 
ــمت  ــه به س ــا عرض ــه ب ــیر مقابل ــد از مس ــدر بای ــواد مخ ــوزۀ م ــت گذاری ها در ح ــد. سیاس می کن
ــت  ــد فعالی ــط بای ــئوالن ذی رب ــدر و مس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــود. س ــت ش ــا هدای ــش تقاض کاه
ــی کــه  ــازده دارد؛ درحال ــرای کوتاه مــدت ب ــا عرضــه ب ــه ب ــد. مقابل ــادی و زیرســاختی انجــام دهن بنی
ــا فراهــم  ــد ب ــی کــه به همــراه دارد، بای ــدۀ مــواد مخــدر به دلیــل گســتردگی و آســیب های فراوان پدی
ــاورد.  ــود بی ــا را به وج ــش تقاض ــگ کاه ــادی، فرهن ــور بنی ــب و به ط ــاخت های مناس ــردن زیرس ک
دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و بــا اســتفاده از نظریــۀ ســازه انگاری، 
ــدر، را  ــواد مخ ــد م ــی تولی ــل اصل ــوان عام ــتان به عن ــور افغانس ــوص کش ــه ای، به خص ــۀ منطق عرص
ــۀ  ــد در زمین ــور می توان ــن کش ــا ای ــود ب ــترک خ ــت مش ــتفاده از هوی ــا اس ــران ب ــد. ای ــت کن مدیری
مدیریــت مــواد مخــدر بــه نتیجــۀ دلخــواه برســد. ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، در مقــام اصلی تریــن 
مجــری در مدیریــت مــواد مخــدر در ایــران، بایــد در ســاختار خــود بازبینی هایــی صــورت دهــد. ایــن 
ســتاد می توانــد از طریــق رســانه های عمومــی به صــورت گســترده تر و بنیادی تــری بــر مــواد 

مخــدر تســلط یابــد.

5. نتیجه  
ــس  ــر هیچ ک ــا آن ب ــه ب ــزوم مقابل ــدر و ل ــواد مخ ــوء مصرف م ــاز س ــت مشکل س ــر ماهی ــروزه دیگ ام
ــوء مصرف  ــا آن اســت. س ــه ب ــی مواجه ــه، چگونگ ــت بســیاری یافت ــا آنچــه اهمی ــیده نیســت؛ ام پوش
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روح اله اسالمی و همکار. بررسی چرخۀ سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.

مــواد مخــدر از آنجــا کــه بــا طیــف وســیعی از عناصــر و نهادهــای اجتماعــی )فــرد، خانــواده، گــروه، 
ــی بســیار  ــی، پیچیدگــی و پویای ــای اجتماع ــب پدیده ه ــا غال ــاس ب ســازمان و...( ســروکار دارد، در قی
ــی  ــکل و حت ــر ش ــد و تغیی ــترش می یاب ــرعت گس ــهولت و س ــه س ــه ب ــوی ک ــتری دارد؛ به نح بیش
ــت  ــرده اس ــکل تر ک ــب مش ــار آن را به مرات ــرل و مه ــایی و کنت ــر شناس ــن ام ــد و ای ــت می ده ماهی
ــن  ــوان مهم تری ــدر، به عن ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــوک زاده، 139۰، ص. 196(. س ــان و فرت )ذوالفقاری
نهــاد مســئول و مجــری برنامه هــای مقابلــه بــا توزیــع و گســترش مــواد مخــدر در جمهــوری اســامی 
ایــران، مجموعــه ای گســترده در ایــن زمینــه محســوب می شــود. امــا نهادهــای ارزیــاب از ناکارآمــدی 
ــا کنتــرل مرزهــا، جلوگیــری از توزیــع مــواد در ســطح جامعــه و کــم کاری در  ایــن نهــاد در مقابلــه ب
فرهنگ ســازی ســخن می گوینــد. ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا توجــه بــه بودجــۀ دریافتــی قابــل 
ــد  ــن ســتاد بای ــد. ای ــداف خــود دســت یاب ــه اه ــای ســتاد نتوانســته اســت ب ــایر درآمده توجــه و س
ــش،  ــن پژه ــد. در ای ــت کن ــا هدای ــش تقاض ــمت کاه ــود را به س ــی خ ــای تدوین ــا و برنامه ه راهکاره
ــا اســتفاده از نظریــۀ سیســتمی، دولــت به عنــوان یــک سیســتم درنظــر گرفتــه شــد و مــواد مخــدر  ب
به دلیــل اهمیــت فــراوان، در ورودی سیســتم دولــت قــرار گرفــت. ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد 

ــد.  ــت کن ــواد مخــدر هدای ــه را به ســمت شــناخت م ــی جامع فرهنــگ عموم

ــه،  ــن زمین ــح در ای ــت گذاری صحی ــن سیاس ــور تدوی ــده، به منظ ــب مطرح ش ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــا تشــکیل ســتاد ملــی، به صــورت متمرکــز و دقیــق در امــر  ــرآن شــده اســت کــه ب نظــام سیاســی ب
ــا مــواد مخــدر وارد عمــل شــود. از ایــن رو ریاســت ایــن ســتاد به عهــده باالتریــن  پیگیــری مبــارزه ب
ــزی، نظــارت،  ــرای برنامه ری ــه ب ــن ســتاد ک ــی ریاســت جمهوری، اســت. ای ــی کشــور، یعن ــام اجرای مق
هماهنگــی، پیگیــری مســائل مرتبــط بــا مقابلــه بــا عرضــۀ مــواد مخــدر و پیشــگیری از اعتیــاد بــه آن 
ــر  ــدادی ادارۀ کل و دفات ــرکل، تع ــه، دبی ــر دبیرخان ــی نظی ــای مختلف ــده، دارای بخش ه ــدازی ش راه ان
ــا  تخصصــی اســت تــا نســبت بــه پیگیــری مصوبــات، تشــکیل جلســات و کارشناســی امــور مرتبــط ب
ــت گذاری  ــۀ سیاس ــش از چرخ ــن بخ ــتاد مهم تری ــن س ــد. ای ــدام کن ــا اق ــدر و روان گردان ه ــواد مخ م
مبــارزه مــواد مخــدر در کشــور اســت و توجــه و اهمیــت بیشــتر بــه ایــن ســتاد از ســوی نظــام سیاســی 

ــرای کشــور به همــراه خواهــد داشــت.  کشــور دســتاوردهای مثبتــی ب

ــه  ــود ک ــخص می ش ــی مش ــدر از آنجای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــت های کل ــاد سیاس ــت زی  اهمی
ــند باالدســتی  ــن س ــف ای ــای مختل ــه بنده ــه ب ــا توج ــز توســط سیاســت گذاران ب ــری نی ــناد دیگ اس
ــند  ــرد. س ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــاختار اجرای ــف س ــای مختل ــود و در بخش ه ــن می ش تدوی
جامــع پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد کــه توســط ادارۀ کل فرهنگــی و پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
ــه توســط گروهــی از  ــن ســند ک ــه ای ــا نگاهــی ب ــن شــده، از این دســت اســناد اســت. ب مخــدر تدوی
ــت گذاری  ــۀ سیاس ــان دهندۀ چرخ ــده، نش ــع آوری ش ــاد جم ــوزۀ اعتی ــران ح ــگران و صاحب نظ پژوهش

ــواد مخــدر اســت. ــا م ــارزه ب ــۀ مب ــی نظــام در زمین صحیــح در راســتای اهــداف سیاســت های کل
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روح اله اسالمی و همکار. بررسی چرخۀ سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.

 تشــکیل کمیته هــای 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، 
آیین نامــۀ پیشــگیری از اعتیــاد، درمــان معتــادان بــه مــواد مخــدر و حمایــت از افــراد در معــرض خطــر 
اعتیــاد، ازجملــه بخش هــای چرخــه سیاســت گذاری مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســت کــه در معاونت هــا 

و ســاختارهای اجرایــی، بــرای بهتــر عمــل کــردن بدنــۀ اجرایــی تدویــن می گــردد.
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