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 مقدمه

هدا و   اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکي، تحلي  چدالش  مطابق

هاي کاربردي، مراقبتدي و تددماتي بدراي ارتقداي ن دام       ارائه توصيه

هاي در حال اجدرا در حدوزه    ها و برنامه سالمت کشور و نقد سياست

ز جملده  ربط ا هاي ذي سالمت و ارائه پيشنهادها به مراجع و دستگاه

 . باشد يوظايف فرهنگستان م

اد و يد موضو  اعت     -     يها گروه سالمت روان در سال

مرتبط در حوزه عرضه و کاهش تقاضا را در دسدتور کدار    يها چالش

اد در کشور با دعو  از يبررسي و تحلي  وضعيت موجود اعت. قرار داد

 يحوزوگذاران و کارشناسان  استي، سييران اجراين ران، مد صاحا

ت بده  يدر زمينده بهبدود و ارتقداي وضدع     يعمل يو ارائه پيشنهادها

 .ها بوده است ن نشستيربط حاص  ا مراجع ذي

کشدور بدوده    ياصدل  يهاها و چالشاد همواره در صدر بحرانياعت

. کندد  يجاد ميا فرد و جامعه يرا برا يريناپذ است که مشکال  جبران

 يهدا  ز درمدان يد مدان و ن عندوان تدط اول در   بده  يدي دارو يهدا  درمان

(.  )انددد در حددوزه درمددان آن شددناتته شددده  ياديددز يشددناتت روان

 يهدا  ها و براساس راهبردهدا، برنامده   يگذار استين متعاقا سيهمچن

، يريشدگ يمقابله با عرضه و کاهش تقاضا اعم از پ يبرا يمتعدد کشور

ن حدال  يد اد به اجرا در آمدده اسدت بدا ا   يا از اعتيدرمان و کاهش آس

ن يد حدول ا  ييهدا  ها و شکست تين موضو  و وجود موفقيا يردگگست

ر يد طده درگ ين حيد در ا ياديد کندد کده عوامد  ز    يمسئله مشخص م

 يهدا و بررسد   ر حدوزه ين رابطه حوزه درمان در کنار سايباشند در ا يم

ن يشدوند، يکدي از مهمتدر    يکه باعث شکسدت در آن مد   يتمام عوامل

عتيدادي بدا آن مواجده    هدداي ا  مباحثي اسدت کده در علددم اتددتالل    

کده   يياز آنجدا (.  )رديد شتر مورد توجه قرار گيشويم و الزم است ب مي

طلبد و لدزوم   ير را مياد توجه به تمام عوام  درگيمداتله در حوزه اعت

 مقابله و يوجود دارد، لذا برا  اي ز چند رشتهيکپارچه و نيو  ينگاه کل

هدا،   اسدت ير سجانبده و کامد  د   و درمدان آن، توجده همده    يريشگيپ

ن يد ر در ايد درگ يها و سدتادها  ف سازمانيها و وظا ن نامهييها، آ برنامه

هدا و تدالش در    چالش يتمام يدر واقع بررس(.  )است يطه ضروريح

ع در تنو  مدواد  يرا  سرييتغ. رديد مورد توجه قرار گيجهت رفع آن با

 يازهدا يبده ن  ييگدو  پاسخ يمصرف ن ام درمان کشور را برا يو الگوها

 (. )روبرو کرده است يا دهيچيبا مشکال  پ يدرمان

 يا گسدترده  يهدا  تيد درحوزه مقابله با مصدرف موادمخددر فعال  

نداشته، تعداد معتدادان   ير چندانييآنچه تغ يصور  گرفته است ول

مطالعدا    يبعدد از انقدالب برتد    يهدا  يريرغم اوج سختگيعل. است

مطالعده منتشدر   . دده ين را نشان ميش تعداد معتاديافزا يرسم ريغ

هدزار نفدر معتداد را     88 ون و يد ليم  وجدود     در سدال   يا نشده

  تدا   يرسدم  ريد گزارشدا  غ  يدرکشور گزارش کدرده اسدت و برتد   

دهه  يدر ابتدا يرسم يآمارها  اند، هر چند ون نفر هم ادعا کردهيليم

هدزار نفدر معتداد در کشدور      88 ون ويليک ميت از وجود ينود حکا

مندابع آمدار    يران جرم نبوده برتياد در اياعت ييها ماندر ز(.  )دارد

کشور  يونيليم   ت يدرصد جمع  ک به ياد درآن دوران را نزدياعت

ف يد ن طيد تدوان از ا  يکده مد   يجه مهمينت(.  )و(  )اند گزارش کرده

طدور مسدلم    بده  ن اسدت کده  يد اد در کشدور گرفدت ا  يع آمار اعتيوس

مواد مخدر نتوانسته اسدت   در مبارزه با يريگ ا آسانيو  يريگ سخت

معض  موادمخدر که فرد معتاد در جامعه اسدت را   يينها يتا تروج

 ياصدل  يهدا  ها و چدالش  از بحران يکي که ياز آنجائ(.  )کاهش دهد

ت سدالمت روان و  يرصد وضدع  ،اد بوده استيمخدر و اعت کشور مواد

ف گروه سالمت روان فرهنگستان علوم ياز وظا يکياد در کشور ياعت

اد، يتر شدن معض  اعتدهيچيلذا با توجه به پ. باشد يران ميا يپزشک

 يش رويپد  يها جانبه آن و شناتتن و ح  چالش همه يلزوم بررس

پزشدکي   روان فرهنگسدتان علدوم   گدروه سدالمت  . اسدت  يآن ضرور

در  يدي و اجرا يشمندان برجسدته دانشدگاه  يد و انديمتشک  از اسات

ن گدروه در  يد ا. اد اسدت يد اعت و يشناسد  روان، جامعده  حوزه سالمت

گيري از منابع و  کوشد با بهرهيچهارچوب رسالت کلي فرهنگستان م

هاي جمعدي  اسالمي و از طريق فعاليت فرهنگي، ،يعلم يها تيظرف

با جلا حمايت دانشمندان برجسدته، زمينده ارتقداي سدالمت روان     

، يتخصصد  يهدا  گروه درنشسدت  يهدف اصل. ديجامعه را فراهم نما

در زمينه  يعمل يو تحلي  وضعيت موجود و ارائه پيشنهادها بررسي

اد در کشدور بدوده اسدت تدا بدا      يت موجود اعتيبهبود و ارتقاي وضع

ن يد ا. ميربط، شاهد اصالح امور باش انعکاس موارد فوق به مراجع ذي

هدا و مدرور شدواهد منتشدر شدده در مدورد        گزارش حاص  نشسدت 

 .باشد يموضوعا  مطرح شده م

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 8   /8 / مدور    8 کده در جلسده    فرهنگستان علوم پزشدکي  اساسنامه . 

شوراي عالي انقالب فرهنگدي و بندا بده پيشدنهاد رئديس فرهنگسدتان علدوم        
 به تصويا رسيده است 8   / /  پزشکي جمهوري اسالمي ايران مور  
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 روش
و اطالعدا  ارائده شدده در     يمتن حاضر گزارش نشست تخصص

. باشد يران ميا يجلسا  گروه سالمت روان فرهنگستان علوم پزشک

، يعلمد  يها يکننده ضمن سخنران شرکت يها، اعضا ن نشستيدر ا

ت يد مربوطه، به تبدادل اطالعدا  در قالدا اهم    يها افتهينقد و ارائه 

، ساتتار مبارزه با مواد مخددر و قدانون   و ، درمانياد، شيموضو  اعت

در . پرداتتندد  يآن م ييمبارزه با مواد مخدر درکشور و اقداما  اجرا

روش پند    نشست گروه سالمت روان فرهنگسدتان بده    نه ين زميا

به موضو       -     يها در سال(   تا    جلسا  ) يتخصص

ران يدر ا آن يرو  شيپ يها اد و چالشيت اعتيو وضع يشناس مفهوم

 يکين جلسا ، يک از ايافت که در هر يا اتتصاص يسه با دنيدر مقا

اد را ياز مباحث مربوط به اعت يکيک عضو مدعو، يا يگروه  ياز اعضا

کردندد،   يمطدرح مد   يپژوهش يها افتهي  و ارائه يهمراه با نقد و تحل

ر اعضا، در رابطه بدا آن موضدو  بده بحدث و تبدادل ن در       يسپس سا

 .تندپردات يم

 

 ها يافته
ت ياد؛ وضدع يت موضو  اعتين نشست، در قالا اهميا يها افتهي

اد، ساتتار مبارزه بدا موادمخددر و   ياد؛ درمان اعتيو  اعتيموجود و ش

م شدده  يتن د  يدي قانون مبارزه با موادمخدر درکشور و اقداما  اجرا

موانددع و  ياد و بررسدديدداعت يش رويپدد يهددا چددالش يبررسدد. اسددت

ربط حاص   يطرح شده جهت اطال  به مراجع ذمشکال  مباحث م

ک موضو  ير مباحث مطرح شده به تفکيدر ز. اجما  گروه بوده است

 آورده شده است؛

 

 ها يافته
 اهميت موضوع اعتياد

ک يد اد يدهد که اعت ين را  گروه و جلسا  نشان م يبند جمع

در  ياست و عوام  فراواند  يو معنو ي، اجتماعي، روانيستيز يماريب

 يست که از وابسدتگ ين يا جامعه. رگذار هستنديآن تأث يشناس اسب

 .به مواد و الک  رها باشد و آن را در صدر مشکال  تود قدرار ندهدد  

و در واقدع   يمدار ين بيتدر  نده ين و پرهزيتدر  عنوان گسدترده  اد بهياعت

ان آن يددهددا، قربان هاسددت کدده تددانواده يمددارياز ب ياريشددالوده بسدد

و  آن، ندو  مدواد   ياد تدابع شد  يد ت اعتيد در واقع اهم(.  - )هستند

تدود فدرد،    ياز مصدرف بدرا   ي، نحوه مصرف، و عوارض ناشيمصرف

هدا و   ن موارد در پژوهشيک از ايباشد، لذا هر يتانواده او و جامعه م

 .اند قرار گرفته يابيو ارز يمورد بررس ياريمنابع بس

 

 وضعيت موجود و شيوع اعتياد در كشور

و  يتدوان بده شد    يم ينشست تخصصبراساس گزارش حاص  از 

اد کده  يد رشدن قشر جوان جامعه مدا بدا اعت  ياد و درگيقاب  توجه اعت

اد يو  اعتيدهد که ش يها نشان م افتهي. رقاب  انکار است اشاره کرديغ

ر کشدورها  يسده بدا سدا   يران باال و روند مصرف در کشور در مقايدر ا

کشدور اعدداد و    اد دريد و  اعتيدر مورد ش(.   )تر است کننده نگران

در سدال   يشناس و يوجود دارد، مطالعه ش يارقام متفاو  و متناقض

ون نفدر گدزارش کدرده    يد ليک ميد به مدواد را   يزان وابستگيم    

تعدداد   8   و     و     در سدال  يگدر يمطالعا  د(. 8 )است

و   / تدا    / و (   )درصد   /  تا   / ا يترت معتادان کشور را به

، همانطورکده  (  )عيت کشور برآورد کرده اسدت درصد از جم  /  

 يهدا  ر طدرح يز سايدر مطالعا  مربوط به چهار طرح ملي مذکور و ن

اتير  يها سال ياد در طيگزارش شده است شيو  اعت يشناس و يش

ق يرغم گزارشا  متعدد و از طريعل. درکشور ما در نوسان بوده است

اد در يد و  اعتيشد  زانيد در مورد م يردانشگاهيمتنو  غ يها دستگاه

ج يکدار و نتدا   روش يبدر درسدت   يمبند  يمسدتندا  علمد   يکشور ول

ق يد کده از طر  يبدزر  و ملد   يهدا  مطالعا ، تصوصاً در مورد طرح

اجدرا شدده اسدت در دسدت      ير از مراکدز دانشدگاه  يغ ييها سازمان

 (.  )ستين

 

 درمان

ا يها نشان داد، مث  همه دن ن نشستيج ايدر رابطه با درمان، نتا

طور فعال مواد مصدرف   که به يدرصد از کسان   تا  8 زيران نيادر 

درصد از معتادان از  8 به درمان نداشته و کمتر از  يليکنند تما يم

کده   ياکثدر افدراد  . کنندد  ياسدتفاده مد   يو بهبود يدرمان يها برنامه

کنند قب  از سده مداه دچدار عدود      يمصرف مواد مخدر را متوقف م

اندد   رفتده  يکه بده مراکدز بدازپرور    يز کسانا ييدرصد باال. شوند يم

ا يشوند، لغزش  يط پرتطر دچار عود ميدرصور  قرار گرفتن در شرا

طه درمدان  يدر ح ياساس يها از آن از جمله چالش يريشگيعود و پ

بر مراجعه داوطلبانه است  يران قاعده درمان مبتنيدر ا. اد استياعت
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 يشدواهد . وجود داردز ين ياجبار يها تاص درمان يدر موارد يول

در درمدان، مربدوط بده     ين ندر  مانددگار  يز وجود دارد که کمتدر ين

 ي، مربوط به افرادين نر  ماندگاريشتريماران تود ارجا  بوده و بيب

دو مداده  (.    -  ) بوده است کده از دادگداه ارجدا  شدده بودندد      

. قانون مبارزه با مواد مخدر به حوزه درمدان اتتصداص دارد     و  

شود  يا به معتادان اجازه داده ميمعتادان موظف و    ساس ماده برا

دولت مکلف شده اسدت تدا    ياز طرف. درمان تود اقدام کنند يتا برا

مناسدا و ارزان را فدراهم    يازمند به تدما  درمانيافراد ن يدسترس

ا يد و  ي، تصوصد يتواند در قالا مراکز دولت يم يتدما  درمان. کند

 يا کننده قانون مربوط به افراد مصرف   ماده . دمردم نهاد ارائه گرد

تواهند نسدبت بده درمدان     يا نميتوانند و  ي  نمياست که به هر دل

 يرهايتفس. کنند ياد مين حال تجاهر به اعتيتود اقدام کنند و در ع

ن ام سالمت و  يرا برا ييها قانون چالش   متعدد از تجاهر و ماده 

نکده  يت بده ا يد ن حدال بدا عنا  يد بدا ا  يجاد کرده اسدت ولد  يدرمانگر ا

ن و ابالغ شده ين مراکز تدويدستورالعم  و پروتک  نحوه درمان در ا

 .اند دهيقصور ورز ها کردن آن ييها در اجرا دستگاه يبرت ياست ول

 

 ساختار مبارزه با مواد مخدر در ايران

که مطرح شدد سداتتار مبدارزه بدا مدواد       يگرياز جمله موارد د

به  يالتيو ن ار  در تشک يگذار استيتمرکز س. ودمخدر در کشور ب

ن و يبدا تددو  . نام ستاد مبارزه با مدواد مخددر قدرار داده شدده اسدت     

ص ين قدانون مبدارزه بدا مدواد مخددر در مجمدع تشدخ       يا اوليتصو

ران و به دلي  يه ايعراق عل يليمصلحت ن ام بعد از اتمام جنگ تحم

(.   )شدد  يگدذار  هيد ن ستاد پايشرايط تاص کشور پس از جنگ، ا

حسدا  . باشدد  يمد  يدي ن مقدام اجرا ياست ستاد بدر عهدده بداالتر   ير

داشدته اسدت    ي  عملکرد قاب  قبوليتشک يها ستاد در ابتدا گزارش

ساتتار  يحاضر کاهش نقش ستاد به مرور زمان تصوصاً درحال يول

سدتاد   ياديد آن تدا حددود ز   يمذکور و پر رنگ شدن نقش سدازمان 

رنگ شددن   در واقع با کم. را ناکارآمد کرده استمخدر  مبارزه با مواد

رتانده آن  يسدتاد در دب  يهدا  تيف و مسدئول ي، وظدا يفه سدتاد يوظ

ن امر باعث شده تا اعتبدارا  مدواد مخددر    يمتمرکز شده است و هم

. نده شدود  يسدت هز يکشدور ن  يت اصليکه اولو ييها کشور در برنامه

ف و نقدش  يف وظدا يو بدازتعر  ينيتوان ادعا کرد که بدازب  ين ميبنابرا

در  يو دانشدگاه  يرنگ مراکز علمد  نقش کم(.  )است يستاد ضرور

رتانده  يما  دبيدر تصم ييو اجرا يزير و برنامه يگذار استيروند س

 .د مبارزه با مواد مخدر مشهود استستا

 

 :رويكردهاي مقابله با مواد مخدر در جهان

در سده  د يد هدا با  تيمقابله با موادمخدر فعال يبرا يدر هر کشور

و  ياجتمداع  يهدا  تيد طه مقابله با عرضده، کداهش تقاضدا و حما   يح

طده  يح .متمرکز شود يو مل يالملل نيصور  هماهنگ در سطح ب به

ا و يه، درمدان، کداهش آسد   ياول يريشگيکاهش تقاضا مشتم  بر پ

در هدر   عملکرد کشدور مدا  . باشد يها م معتادان و تانواده يبخش توان

در (.   )هدا بدوده اسدت    نهين زميدر ا ييها تين موفقيسه حوزه قر

کدالن   يهدا  استيس. شود ين شک  عم  ميبه هم زير کشورها نيسا

کا بر راهبرد کنترل مواد مخدر استوار ياد در کشور آمريمبارزه با اعت

فه يمخدر وظ و کنترل مواد ياست مليجاد دفتر سيبا ا. ده استيگرد

ن يبودجده همچند  ن يدي و تع يملد  ياسدتراتژ  يها، اجرا تيه اولويته

کاهش  ياستراتژ. ن دفتر گذاشته شده استيکاهش تقاضا بر عهده ا

مدواد   يرقدانون يد و کشت غين کشور با اهداف، حذف توليعرضه در ا

مخددر، ممانعدت از حمد  آن،     قاچاق مواد يها مخدر، انهدام سازمان

اسدت  يس(.   )باشدد  يمد  يالمللد  نيب يهايق همکاريا و تشويترغ

برآمددوزش  ياد مبتندديدداز اعت يريشددگيس در پيلددکشددور انگ ياصددل

ده ساله بدا هددف    يا برنامه ين کشور طيا. است يزندگ يها مهار 

نده کداهش   يکاهش درصد افراد معتاد جوان راهبرد بلندمد  در زم

 يعمدوم  يهدا  يارائه آگاه يکي. ن مهم آغاز کرديعرضه را با دو عناو

واد، اعمدال مسدتمر   مد  ين بردن عوام  و بازارهدا يق از بيدوم از طر

ن راهبردها منطبدق بدر   ياز ا ياريبس. باشد ين ضد موادمخدر ميقوان

ن، يبده جواندان، والدد    يرسدان  کرد کاهش تقاضا همچدون اطدال   يرو

دولدت  (. 8 )باشد يم... ش اشتغال وي، افزايزندگ يها آموزش مهار 

است،  يالملل نيک مسئله بيمخدر  ن باور که مصرف مواديا با اياسترال

تود تأکيد  ياز مرزها يکاهش عرضه به پاسدار يمل يدر راهبردها

تددود را در تصددوص  ياسددت ملددين کشددور در سيددا. داشددته اسددت

ه و آمدوزش،  يد قهر يرويد مخدر براساس دو محدور اسدتفاده از ن   مواد

ک يعنوان  ز بهياز کاهش تقاضا ن. م کرده استيتن  يدرمان و بازتوان

اسدکاتلند در  . اد شدده اسدت  يشور ن کيا يها در برنامه ياتيعنصر ح

و  يدولتد  يهدا  از ارگدان  يا کالن تود مجموعده  يها استينه سيزم

مطالعه و  يها نهيکرده تا در زم يده ق سامانيطور دق را به يردولتيغ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

https://ijhp.ir/article-1-107-fa.html


 پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي نشريه علمي

040 

ح، ن ار  و يصح يزير و برنامه يگذار استياد، سيموضو  اعت يبررس

از مصدرف   يريگشيمبارزه و پ يبرا يق، تأمين اعتبار ماليکنترل دق

از  يکد ينه کداهش تقاضدا اسدکاتلند    يدر زم. نديموادمخدر اقدام نما

صدور    است که که در مبارزه با موادمخددر بده   يين کشورهاينادرتر

سازمان  يها تيها فعال تمام ارگان يو همکار يکپارچه و با هماهنگي

مخدددر انجددام  مصددرف مددواد يريشددگيمبددارزه و پ يرا بددرا يا افتددهي

و  يريشگيه بر پيکالن کشور فرانسه با تک يهااستيس(.   )دهد يم

ز بده آمدوزش   يد نه کداهش عرضده ن  ين کشور در زميا. پژوهش است

در تصوص موادمخدر و نحدوه برتدورد بدا معتدادان      يانت ام يروين

 يريشگيها با پ نه کاهش تقاضا برنامهيدر زم . ژه داشته استيتوجه و

، ير افکدار عمدوم  ي  جهت تنوش اطالعاي، افزايدرمان يها و مراقبت

هدا   ن و افراد در ارتبداط بدا آن  يمعتاد يآموزش برا يها ن برنامهيتدو

اد در يد است مبارزه بدا اعت يکنگ س در کشور هنگ. شود يم يريگيپ

غ و آمددوزش يدد، تبلين، درمددان و بددازتوانيقددوان ياجددرا: چهددار بعددد

ر د. ن شدده اسدت  يه و تددو يته يالملل نيب يها يو همکار يريشگيپ

 يصدور  مسدئله اجتمداع    اد بهينکه اعتي  ايبعد کاهش تقاضا، به دل

جداد  يق اياز طر ياجتماع يز در بسترهايشود مقابله با آن ن يده ميد

-  )رديد گ يصور  مد ... ا مسابقا  ويشغ  و درمان و آموزش ترت

صدور    تدوان بده   يز مد يا نيکاهش آس يها استينه سيدر زم(.   

طده در کشدور   ين حيد کدرد، کده در ا  مختصر به چند کشدور اشداره   

 يتوان از مصون نگه داشدتن جامعده در برابدر رفتارهدا     يانگلستان م

 ياز راننددگ  يريجلدوگ  يزان جرائم و حتد يو کاهش م يضداجتماع

، ياريد تود يهدا  ض سوزن و سرنگ، وجدود گدروه  يافراد مست، تعو

ن يد س ايدر کشور سوئ. نام برد... و يريشگيت اداره تدما  و پيفعال

جداد  يهدا، ا  ان معتادان و زندانيع سرنگ در ميصور ؛ توز ها به رنامهب

و  ياسدتخدام  يهدا  ق و تأمين امکانا  مربوطده، طدرح  يتزر يها اتاق

 يدربداره زندان روسدپ    ييهدا  ه مسکن معتادان ترک کرده، طدرح يته

ن معتداد  يوالدد  يکودکدان دارا  يجاد مراکز مشداوره بدرا  يمعتاد، و ا

ا يکداهش آسد   يها استيس يز برايمان ندر کشور آل. موجود است

چدون لغدو قدانون مجدازا  تدأمين       يو حقوق يير قضايتداب يکسري

هداي   در کشور سوئيس نيدز برنامده  .   اتخاذ شده استيسرنگ استر

کاهش آسيا جهت ايجاد و حفظ سدالمت و بهداشدت و مقبوليدت    

اجتماعي معتادان و پيشگيري از ناراحتي دائمدي بده اجدرا در آمدده     

 (.  )است

 قانون مبارزه با مواد مخدر در ايران 

مخددر   نشست گروه، بحث قانون مبارزه بدا مدواد   يموضو  بعد

ران همدانطور کده در   يمخدر در ا قانون مبارزه با مواد. در کشور بود

مخددر را   بده ندام سدتاد مبدارزه بدا مدواد       يالتيباال اشاره شد تشدک 

ه يد عراق بدر عل  يليان جنگ تحميکرده است و بعد از پا ينيب شيپ

ص مصلحت ن ام مصوب شده يدر مجمع تشخ    ران در ساليا

کده   ينددارد و تنهدا مدورد    يگدذار  فه قانونين مجمع وظياست، ا

ا ين و تصدو يدا کرده اسدت تددو  يورود پ يگذار ماً به قانونيمستق

و  ينيبدازب  ي  براين دليبه هم. باشد يمخدر م قانون مبارزه با مواد

 يد طد يد با يبدر  و زمدان  يموصوف، روند طدوالن  روز کردن قانون به

داشدته   يا و مقابلده  يکامالً انت ام يکردين قانون، که روياول. شود

 يمورد بدازنگر      گر در سال يو بار د    کبار در سالياست 

کدرد  يصور  گرفته بدرتالف رو  يها يدر بازنگر. قرار گرفته است

تمرکددز بددر ه بدده موضددو  کدداهش تقاضددا بددا يددغالددا در قددانون اول

در . ز توجه شدده اسدت  يا نيه، درمان و کاهش آسياول يريپيشگ

ضمن تأکيد بدر  (   / /  )مربوط به دهه هفتاد  يرابطه با بازنگر

ن داده شدد و در  يز بده معتداد  يد اد اجازه درمدان ن ياعت يانگار جرم

ن مجاز اعدالم شدد   ينه تنها درمان معتاد يت با اصالحا  بعدينها

که  ين اجازه داده شد به مراکز مجازيه معتادينه تنها به کل يعني

مشددخص  ياز طددرف وزار  بهداشددت، درمددان و آمددوزش پزشددک 

ندد، بلکده   يتود اقددام نما  يگردد مراجعه و به درمان و بازپرور يم

ز موظف به فراهم آوردن امکانا  مربوط به درمدان شدده   يدولت ن

 يسد ، ابهامدا  کارشنا (  / / ) ين بدازنگر يدر مدورد آتدر  . است

متنداقض از   يمتفداو  و گداه   يرهايتفس(.  )موجود است ياديز

اندرکاران را دچار مشک  کدرده   ز دستياز قانون دراجرا ن ييبندها

 ي  مدواد قدانون  يد ذ يهدا  نامده و دسدتورالعم    نييهر چند آ. است

تدود را   يدي اجرا يها ن حال دستگاهين و ابالغ شده است با ايتدو

رتانده سدتاد   يدر سدطح دب . اندد  هدانسدت  يآن نمد  يمتعهد به اجرا

ن ارشدد سدتاد،   يمسدئول  ييمخدر و با توجه به جابجا مبارزه با مواد

هدا در مراحد     نامده  نيين و تصوصاً آيقوان يبه اجرا يبنديعدم پا

گدر  يمشدک  د . تدورد  يمتفاو  به چشم م يها مختلف و در دوره

  سدتاد مبدارزه بدا    يد ذ يمجدر  يهدا   عدم پاسخگو بدودن دسدتگاه  

ا يد در مورد عددم اجدرا و    يا سازمانير و يچ مديه. مخدر است مواد

ن و ياز قدوان  ياريبس. ستيناقص و دلبخواه قانون پاسخگو ن ياجرا
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لغدو شدده    يمراح  قانون ينکه در طيآور بدون ا الزام يها نامه نييآ

عندوان نمونده بده طدرح      بده (.   )شدوند  يباشند در عم  اجرا نمد 

رغم وجدود  يد شود اشاره کردکده عل  يم يابانيمعتادان ت يآور جمع

. شدود  يران عمد  مد  يقه و اراده مدد يدستورالعم  روشدن بده سدل   

  يد کده بارهدا آزمدوده شدده اسدت بدا تحم       ينداموفق  يهدا  تجربده 

قاب  توجه به کشدور در حدال تکدرار اسدت و مشدخص       يها نهيهز

ها بدا چده    ن برنامهيت ايا عدم موفقيت و يموفق ييست پاسخگوين

از کشدورها همدواره    ياريدر بسد . باشدد  يمد  ياها دسدتگ يد مقام و 

مثدال در کشدور    ينه موجود بوده است؛ بدرا ين زميدر ا يمشکالت

ا همدواره موجدا   يمربدوط بده کداهش آسد     يهدا  لهستان، برنامه

کده   يطدور  مردم نهاد بدوده اسدت بده    يها ان سازمانياتتالفا  م

کده مشدکال     يمعتادان يتوسعه برنامه متادون متوقف و فقط برا

غلبده بدر    يز برايشود، در کشور انگلستان ن يز ميد دارند تجويشد

مخددر بدا    مقابله بدا مدواد   يها از برنامه يادين مشکال ، بخش زيا

از  يکد يمثدال   يشود برا يانجام م يردولتيغ يها سازمان يهمکار

صور   ن کشور بهيدر ا يالملل نيب يردولتيغ يها ن سازمانيبزرگتر

جوانان و اطفدال   يرا برا يريشگيزش و پآمو يها ، برنامهيتخصص

نده،  ين زميد ا در ايکشور اسدپان  يها ياز استراتژ يکي. کند ياجرا م

مختلف جامعه در برتورد بدا   يحضور هماهنگ و برجسته نهادها

 يهدا  کده در آن سدازمان   يک چهارچوب اجتماعيت ياد و تقوياعت

 (.  ،  )باشد يکنند، م ينه نقش بازين زميدر ا يردولتيغ

 

 اقدامات اجرايي

مسدئول،   يهدا  ارا  دسدتگاه يد طه عمد  و اتت يشفاف نبودن ح

هدا   بوده که در نشست يگريتصوصاً در حوزه کاهش تقاضا چالش د

 يهدا  مختلدف در حدوزه   يهدا  دسدتگاه . مورد توجه قرار گرفته است

ن امدر  يد طه کاهش تقاضا فعال هسدتند کده ا  يتصوصاً در ح يياجرا

از  يهدا را بده دنبدال دارد در برتد     رنامده در ب يپوشان نکه هميضمن ا

پاسدخگو  . فه شده اسدت يتعارض منافع و تزاحم وظ يز دارايموارد ن

ن از هدم  يد ا يآور بعدد  انيامد زي، پيو ن ارت ينبودن به مراجع قانون

 (.   -  )است يختگيگس

 

 گيري بحث و نتيجه
 يهدا  چدالش  ياد و ن ر بده بررسد  يت معض  اعتيبا توجه به اهم

که با هدف  يتخصص يها ن نشستيج حاص  از ايآن، نتا يش رويپ

الزم جهددت اطددال  بدده   يشددنهادهاين مهددم و ارائدده پيددا يبررسدد

د و يد باشدد، مف  يان ميا مجريگذاران و  استيمسئول، س يها سازمان

و  يريد گ جده يمطالا مطدرح شدده در قالدا نت   . تواهد بود يکاربرد

ک بده  يد ا؛ هرهد  افتده يشده در بخدش   يشنهادا  به مطالا بررسيپ

و  يريددگ جددهينت.   عنددوان شددده اسددت يددک مباحددث در ذيددتفک

مباحث مطدرح شدده در    يبند من ور جمع ذکر شده به يشنهادهايپ

گدذاران و   اسدت يمسئول اعم از س يها گروه و جهت اعالم به سازمان

 .م شده استيان تن يا مجري

 

 اهميت موضوع اعتياد
و روندد   داشدته  يصدعود  يريران سد ياد در ايهر چند اعت

ن يکننده است با ا ن جوانان نگرانيمصرف مواد، تصوصاً در ب

ن يباشد که مسدئول  يد طورياد نبايحول اعت يحال تبررسان

است کده فقدط کشدور مدا      يک بحرانياد يگمان کنند که اعت

اد در کشور منجر به يجلوه دادن اعت يبحران. ر آن استيدرگ

حاصد    يبدر و بد   هني، هزي، سطحيها و مداتال  انفعال برنامه

. ن دام گرفتدار آمدده اسدت   يد تواهد شد که بارها کشدور در ا 

است تا در  يمناسب يفوق راهنما يها افتهيق و يتوجه به حقا

نه کرد منابع در حوزه يو نحوه هز يريشگيپ يها مورد برنامه

 يريشگيتمرکز بر پ. رديصور  گ يد ن ر جديتجد يريشگيپ

ق يد به آحداد مدردم از طر   ينرسا ش اطال يه در قالا افزاياول

 يا بزرگداشدت روزهدا  يد ها و  شيهما يا برگزاريما و يصداوس

هاي کالن بده   جه را در کنار تحمي  هزينهين نتيتاص کمتر

پرتطدر و در معدرض    يها توجه به گروه. دنبال تواهد داشت

به موقع و انجام اقداما   ييو شناسا يتطر جامعه و غربالگر

ندده کددرد اعتبددارا  يدر هز ياصددلت يددد اولويددرانه بايشددگيپ

 .باشد يريشگيپ

 

 ادوضعيت موجود و شيوع اعتي

ف ياست تعريک سينبودن  يشناس و يچالش مهم در موضو  ش

 يها پژوهش ياد در طيو  اعتيزان شينکه ميبا توجه به ا. شده است

شددود مطالعددا    يه مددين همددواره در نوسددان بددوده، توصدد  يشدديپ

ک يد ن دو تا پنج سال و در قالا يب يزمان يها در دوره يشناس و يش
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ن يا نکته مهم و اجرا شود ي، ارزان و قاب  تکرار طراحياتيعمل يالگو

و ، روند يزان شين مييد در کنار تعيبا يشناس و ياست که مطالعه ش

روند مصرف، امکان  يد چرا که با بررسيم نمايز ترسيمصرف مواد را ن

بده مصدرف    "تطدر  رپد "کنترل مصرف مواد از مصرف  يمداتله برا

 .وجود دارد "تطر کم"

د اندوا   يد اد ن دام سدالمت با  يد در رابطه بدا درمدان اعت   :درمان

 يهدا  بر شواهد و منطبق با فرهنگ و آموزه يمبتن يدرمان يها روش

اگر در متدون   يدرمان يها ن روشيا. ديف نمايرا در کشور تعر ينيد

. بددودرگددذار تواهددد يار تأثيگنجانددده شددود بسدد يدانشددگاه يدرسدد

ا بده روز  يد آمدوزش و   يبدرا  يا مد  حرفده  کوتاه يها دوره يبرگزار

و  يکردن اطالعا  درمانگران تصوصاً پزشکان و روانشناسان ضرور

و ن ار  بر درمدان   يگذار استيس يساز کپارچهين تمرکز و يهمچن

اد بده ن دام   يد ت بهداشت و درمدان حدوزه اعت  يتول ياد و واگذارياعت

امکدان ارائده    يف مراکز متنو  برايتعر. اشدب يت ميک اولويسالمت 

ط و نو  مصدرف مدواد،   يتدما  به وابستگان به مواد متناسا با شرا

اد ارائده  يد کده تددما  درمدان اعت    يمراکز يها ن ار  بر استاندارد

 يهدا  برنامده . باشد يعلوم پزشک يها ت دانشگاهيد در اولويشود با يم

 يصدور  ملد   به يدرمان ياه برنامه يابيش و ارزشيپا يمدون و اجرا

بدوده و   يضرور يتدما  درمان يورش بهرهيکردن و افزا نهيبه يبرا

کده در گدروه    يمعتدادان  يزندان و مجازا  بدرا  ينيگزيدرمان به جا

ق ن دام  يد شدوند از طر  يمد  يبندد  ميمعتادان پر تطر و متجاهر تقس

نکتده  . اد باشدد يد ا اعتيکاهش آسد  يها از راه يکيتواند  ي، مييقضا

 يو بدا هددف پاکسداز    يصدور  ضدربت   د بهين روش نباينکه ايهم ام

 يو بدرا  يدرمدان  يها بر پروتک  يشهرها باشد بلکه با ن ار  و مبتن

تواهدد   يبلند مد  حاصد  بهتدر   يزير ک برنامهيگروه هدف و در 

 .داشت

از تدزاحم و   يريجلدوگ  يبرا :رانيمخدر در ا ساختار مبارزه با مواد

حوزه کاهش تقاضا، مناسا اسدت نقدش    يها تيف و فعاليتدات  وظا

 يو دانشدگاه  يت شود و نقش مراکز علمد يرتانه ستاد تقويدب يستاد

تر شده و  شتر و پررنگيب يياجرا يزير و برنامه يگذار استيدر روند س

. اجتنداب گدردد   ي  هرگونه ساتتار و توسعه ادارا  ک  موازياز تشک

ه، يد اول يريشگير حوزه پد يين ار  و پاسخگو ،يگذار استيفه سيوظ

و  ياصدل  ياز اعضدا  يکيعنوان  ه به عهده ن ام سالمت بهيه و ثالثيثانو

. سدتاد گذاشدته شدود    ياجتمداع  يهدا  تيته درمان و حمايس کميير

محدول   يسدت يبه سازمان بهز ياجتماع يو مددکار يبخش طه توانيح

گددر و  عنددوان مطالبدده شددتر بددهين دبيرتاندده سددتاد بيهمچندد. گددردد

و  يکد ينزد. عضدو سدتاد ظداهر شدود     يها ن دستگاهيکننده ب هماهنگ

 يکشدور ضدرورت   يقدات يو تحق ياز تدوان مراکدز دانشدگاه    يمندد  بهره

 .ر تانه ستاد تواهد بوديدب ير برايناپذ اجتناب

کده در رابطده بدا     يبا توجده بده مبداحث    :مخدر قانون مبارزه با مواد

مثد    ين دارت  يهدا  مخدر ذکر شد، ورود دسدتگاه  قانون مبارزه با مواد

ن و يقدوان  ين حسدن اجدرا  يمن ور تضم ک  کشور به يسازمان بازرس

تواند راهگشا باشد و مشکال  مربوط بده   ي  آن ميذ يها دستورالعم 

ن ين قدوان يدر تددو . تواندد بهبدود دهدد    يمد  يرا تا حدود يگذار قانون

 يد در تمام مراتدا قدانون  ي  درمان بايو تسه يريشگيتأکيد بر نقش پ

 يواگدذار  يد و مضرا  احتمالي، فواي  کارگروهيبا تشک. ردير  گصو

ن يشدود تدا بدا تددو     يبررسد  ياسدالم  يبه مجلس شدورا  يگذار قانون

ف شده مجلس بتواندد  يتعر يها و بر طبق چارچوب يکل يها استيس

همانطور که ذکر آن رفت با توجده بده   . ن حوزه ورود داشته باشديبه ا

از قدانون در   ييمتنداقض از بنددها   ياهمتفداو  و گد   يرهاينکه تفسيا

تود را متعهدد بده    يياجرا يها از دستگاه يارياجرا وجود داشته و بس

بده   يبندد يکده عددم پا   يياند و تصوصاً از آنجدا  دانسته يآن نم ياجرا

متفداو    يهدا  نامه در مراح  مختلدف و در دوره  نيين و آيقوان ياجرا

و نداقص   يدلبخواه يرااز اج يريز جهت جلوگيتورد و ن يبه چشم م

و ن دار    يها، بررس ران و سازمانيمد ينامه توسط برت نيين و آيقوان

 .باشد يم ين موارد مهم ضروريا

ن حدوزه،  يد در رابطده بدا مباحدث مطروحده در ا     :يياقدامات اجرا

تدود در   يو قدانون  يف ذاتد يد براساس وظدا يمختلف با يها دستگاه

و انجددام  يکددار تددزاحم ورود و. نددديحددوزه کدداهش تقاضددا عمدد  نما

ز يمسئول ن يها ز دستگاهيتخلف محسوب شده و ن يمواز يها برنامه

 .پاسخگو شوند يدر برابر مراجع ن ارت

اد در کشدور  يد درمان اعت ياصل يها ؛ از چالشيدرحالت کل

درمان  يکرد منسجم و چارچوب مشخص برايک رويما فقدان 

، کمبدود  ياندرمد  يهدا  ابهدام در تعرفده  . باشدد  يمد  يو بازپرور

، ضدعف در آمدوزش   يرسدم  يدرمدان  يها و راهنماهدا  نامه نيآئ

ن يبد  يو ارجداع  يکارآمد و نبود ن ام ارتبداط  يانسان يروهاين

 يشدرو يپ يهدا  اد از چالشيمفقوده شبکه درمان اعت يها حلقه

 .باشد ياد ميدرمان اعت ياصل
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ن گدزارش، مراتدا سدپاس    يد سدندگان ا ينو :ر و تشكريتقد

محتددرم گددروه سددالمت روان    ياعضددا يمتددود را از تمددا 

ران ين دران، مدد   ران و صداحا يد ا يفرهنگستان علدوم پزشدک  

، و تمددام يگددذاران و کارشناسددان حددوزو  اسددتي، سيددياجرا

شرکت کرده و با ن را   ين نشست تخصصيکه در ا يزانيعز

 يو تدالش در ارتقدا   يکارشناسانه تود همواره درصددد سدع  

در کشدورمان هسدتند،   اد يد دانش مربوط به معض  بزر  اعت

 .آورند يم يبه جا
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Abstract: 

Background : Addiction has always been one of the main challenges of the country. Due to The 

complexity of addiction dimensions, Comprehensive review, Understanding and solving the 

challenges ahead is essential. Observation of the mental health status and addiction is one of the 

duties of the mental health group of the Iranian Academy of Medical Sciences .The group consists 

of leading academic professors and executive experts in the field of mental health, sociology and 

science of addiction. The group tries to provide a forum for the promotion of mental health in the 

framework of the general mission of the Academy. 

To do this, simultaneously with the consensus of experts, it uses the scientific, cultural, and Islamic 

capacities of the country. The main purpose of the meetings was to analyze the current status of 

addiction in the country, in order to provide practical suggestions for improving the situation. 

We hope that with the implementation of these suggestions, we will see improvements. 

Method: During the meeting, the participants participated in scientific lecture, critiques and 

presenting the data on the importance of the addiction topic ;the prevalence ,treatment ,structure ,

and law of countering narcotics in country and its Executive actions. In this context ,eight 

sessions(sessions27to34) in years95-96focused on the concept ,the state of addiction and its 

challenges ahead in Iran compared with the world. 

Results: The findings of this meeting, in the form of the conclusion of considered issues 

picked up from mentioned specialized meeting are set out.  Studying the facing addiction 

challenges of the considered issues to inform the relevant authorities has been the result of the 

group's consensus. 

Conclusion: Considering the importance of the concept of addiction and considering its challenges 

ahead, the results of this specialized meeting on studying this issue and providing suggestions to 

inform to answerable organizations, policy makers or administrators, will be practical. 

 

Key words: addiction,Policy making, Legislation 
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 پيشدگيري سدازمان   و فرهنگي امور معاونت .ايران در مواد مصرفسوء وضعيت

 .(    )متحد مل  مواد کنترل برنامه کشور، زيستيبه 

بيان پ؛ وجدداني روشدن ا،    ها ه؛ رفيعي ح؛ باغستاني ا؛ نوري ر؛ شيرين نارنجي.   

فرهادي م ح و اعتمادي ح، ارزيابي سريع وضعيت سوءمصرف و وابسدتگي بده   

مرکز آموزشي و پژوهشي سوءمصرف و (      نيمه دوم سال )مواد در ايران 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با همکاري معاونت امور . گي به موادوابست

مخددر و   فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشدور و دفتدر کنتدرل مدواد    

 (.    )جرائم سازمان مل  متحد 

نيدا ل و   ر؛ غفدوري ب؛ سدليماني   يها ه؛ رفيعدي ح؛ باغسدتاني ا؛ ندورر    نارنجي.   

وضعيت سوءمصرف و وابستگي به مواد در ايران  بيان پ؛ ارزيابي سريع شيرين

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشدي و معاوندت   .    سال 

 (.     ) امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشور 

: تهدران . اد در ايدران يد شدناتت و درمدان اعت   يبدرا  يراهنمداي . ري بيجهانگ .  

 . 8   انتشارا  ارجمند؛ 

 .    زد ي. اديص و درمان اعتيتشخ. ا يم، رفعت ياردکان ينيساي.   

15. Abbasi M, Lotfi E, Pak Tinat H. Study of the nature and instruction of 

the treatment-center drug courts. Iranian Journal of Medical Law. 2014 

Apr 15; 8(28):116-42.  

. اي م، وطن ندواز ا، زيندت مطلدق ف      ج، هزاوهافسر  ، بشيريان س، پورالعج.   

مخدر در بين بيماران تحت درمدان   بيني عوام  مؤثر بر عود مصرف مواد پيش

گيدري از مددل    نگهدارنده با متادون درمراکز درمان اعتياد شهر همدان با بهره

نامده آمدوزش    ژهيد ؛ و    مجلده تحقيقدا  ن دام سدالمت     . اعتقاد بهداشتي

 .  8 -  8 : بهداشت

تدددصوص وضدددعيت اعتيددداد و     قورچيددان ن، نتددايج پددژوهش ملددي در .  

مخددر بددراسداس مطالعددا  تدداريخي و   عملکددرد سددتاد مبدارزه بدا مددواد

سدتاد مبدارزه بدا    (. نفدر  88888 بددا حجدددم نموندده آمددداري     )پيمددايش 

 .مخدر مواد

 يبند فرهاد قلعه ريران، دکتر ميا يپزشک علوم يها دانشگاه ياستادان روانپزشک.   

، انتشارا  يو علوم رفتار ينيبال ي، درسنامه روانپزشک(سندگانيسرپرست نو)

 .ش دوميراي، و    ارجمند، 

19. United Nations Office on Drugs and Crime(2016). Retrieved from 

https://www.unodc.org/  

20. Pescor, M.(1966). Physician drug. In Narcotic Addiction Edited by 

O’Donnell J. and ball J., Harper and Row, London. 

دو  يسوءمصرف مواد در ط يت کاهش تقاضايريتجارب مد يس، بررس يمدن.   

ان ملد   ، کارفرما؛ دفتر مقابله با مواد و جرائم سازم(    -8   )ر يدهه ات

مدواد   يسوءمصدرف و وابسدتگ   يو پژوهشد  يمتحد در تهدران مرکدز آموزشد   

     ، بهار (وشيموسسه دار)

ترجمده  . الملد   سوءاستفاده از مواد در صدحنه بدين  (     )ناتاراجان، مانالي.   

 ام نوريزاده، تهران،انتشارا  دانشگاه پ اميرعلي ابراهيم

ران و فرانسه با اشداره  ياست ايدان، سگر مخدر و روان س، قاچاق مواد يمرتضو.   

 ، تهران، انتشارا  مجد    ،يالملل نيبه اسناد ب

     بده آن مصدوب    يمخدر و الحاق مدواد  قانون اصالح قانون مبارزه با مواد.   

 (.     با اصالحا  و الحاقا   )ص مصلحت ن ام يمجمع تشخ

موادمخددر،   يالمللد  نيبد و قواعد  ين داتليپور ح، مجموعه کام  قوان يعسگر.   

 ، تهران، انتشارا  مجد    

ح،  يح، و باغسددتان يهددا ه؛ صددرام يندوري ر؛ صددديقيان آ؛ رفيعدددي ح؛ ندددارنج  .  

هاي مرتبط با اعتياد در  روند پديده)تحليد  روندد اعتياد در طي دودهه اتير 

 مدصرف مرکزتحقيقا  سدوء(. هاي اجراي برنامه اول تا چهارم توسعه طي سال

 .و وابستگي به مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مهمترين رکن رويکدرد  : مصرف مواد شناسي سوء گير همه. قرباني م و ياوري اح.   

هداي پيشدگيري از اعتيداد، نخسدتين      ريزي اي بر برنامه کاهش تقاضا و مقدمه

و مدصرف مواد، داندشگاه علدوم بهزيددستي   کنگره کشوري پيشگيري از سدوء

 .    . توانبخشي

، تهدران،  (ابعاد تجربي و ن دري )درآمدي بر استراتژي کاهش تقاضا . رضايي، م .  

 .    . مخدر دبيرتانه ستاد مبارزه با مواد
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