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دکتر احمد محیط، روان پزشک و مدیرکل سابق بیماری های غیرواگیر و ارتقای بهداشت سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی

اعتیاد هم بیشتر شده هم تغییر کرده
اعتیاد بدون هیچ تردیدی نه فقط مشکل امروز کشور ما، بلکه 
مشکل همه دنیاست. شما اگر اخبار را در سطح جهان دنبال 
کنید، مساله اعتیاد به شکل های مختلف یکی از مسائل اصلی 
است. آمریکایی ها سخت با این مشکل دست به گریبانند و 
در اروپا نیز این مشکل رو به افزایش است، اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم، یکی 
از کشورهایی که به دالیل مختلف به میزان شدیدی در معرض آسیب های 

ناشی از این پدیده قرار دارد، کشور ماست.
طبق جدیدترین آمار، نزدیک به 3 میلیون نفر مصرف کننده »مستمر« مواد 

مخدر در ایران هستند. این آمار بیش از دو برابر شمار معتادان در سال ۹۰ 
است. 8درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران از شیشه استفاده می کنند.
طبق آماری که به گزارش سایت »فرارو« در سال ۹۶ و پس از گذشت ۵ 
سال اعالم شده، تریاک، شیره و مشتقات آن همچنان شایع ترین مواد مخدر 
در ایران است. در عین حال اما مثل سال های گذشته مصرف مواد محرک و 
توهم زا نیز رو به افزایش است. علف، ماری جوآنا و گل نیز پس از تریاک 
و شیره شایع ترین مواد مخدر در ایران هستند. حمیدرضا صرامی، مدیرکل 
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد: »1۰ درصد 

معتادان ایران را زنان تشکیل می دهند.« نرخ اعتیاد زنان ایران در مقایسه با آمار 
بین المللی کمتر از متوسط اعتیاد بین زنان کشورهای دیگر است. بر اساس 
آمار بین المللی، 33 درصد معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر را زنان 
تشکیل می دهند. افزایش میزان مصرف مواد مخدر  بین زنان و دختران ایران 
پیامدهای ناخوشایند دیگری نیز دارد،  از جمله افزایش گرایش به مصرف 
مواد مخدر بین خانم های باردار. حمیدرضا صرامی در همین رابطه می گوید: 
»ساالنه ۷ هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می شوند. به این ترتیب،  
۰/۵ درصد از زنانی که هر سال باردار می شوند، نوزاد معتاد به دنیا می آورند.«

 مرجان 
یشایایی

: چه دالیلی باعث 
شده اعتیاد از مشکالت 

بزرگ کشور ما باشد؟
موقعیت  برای  دلیل  چند 
خاص ایران در برابر اعتیاد 
می توانیم ذکر کنیم. بعضی 
از دالیل داخلی و برخی 
هستند،  خارجی  دیگر 
تغییر  به  مربوط  بعضی 
نسل و برخی هم مربوط به 

سیاست گذاری های ما هستند 
که می توان درباره آنها بحث کرد. 

موقعیت جغرافیایی ما هم در این 
مورد تاثیر دارد. واقعیت این است که 

ما صدها کیلومتر با بزرگ ترین انبار مواد 
مخدر جهان؛ یعنی کشور افغانستان مرز مشترک 

داریم. از آن گذشته یکی از راه های ارتباطی انتقال این مواد به اروپا از ایران می گذرد.  
بنابراین، فراموش نکنیم ما عالوه بر مصرف کننده، دروازه انتقال این مواد هم هستیم. 
مساله مهم دیگر این است که در دهه های گذشته اعتیاد از جهات متفاوتی تغییرات 
استراتژیک پیدا کرده، منظورم از استراتژیک تغییرات اثرگذار است؛ تغییراتی مهم و 
اثرگذار در شکل، نوع مواد، سن و جنسیت مصرف کنندگان. اعتیادی که در دهه های 
20 تا 40 شمسی تعریف می شد، شکل ساده تری داشت؛ منقلی بود و وافوری که 
غالبا مردان باالی 45 سال برای کشیدن تریاک دور آن حمع می شدند. افراد طبقات 
پایین تر هم برای مصرف تنها ماده مخدر شناخته شده آن زمان یعنی تریاک و شیره 
آن، به مکان هایی که اصطالحا »شیره کش خانه«  نام داشت، می رفتند. اعتیاد دیگری هم 
جز اعتیاد به سیگار وجود نداشت. البته مصرف الکل هم آزاد بود. ویژگی این نوع 
اعتیاد اول مردانه بودن آن بود و بعد هم اینکه قریب به اتفاق مصرف کنندگان، سنی 
باالی 40 سال داشتند. می توان گفت جوانان تا حد زیادی برکنار بودند، اما آمار امروز 
از بعد جمعیت شناسی 2 تغییر مهم در اعتیاد نشان می دهد؛ اول اینکه شمار جوانان 
معتاد مرتب در حال افزایش است و دیگر آنکه زنان بسیار بیشتر از گذشته به اعتیاد 

رومی آورند. مساله دیگر هم پیدا شدن تنوع در مواد مخدر است.
در زمانی که صحبت کردیم؛ یعنی دهه 20 تا 40، عمده ماده مخدر در جامعه ما تریاک 
بود. در سال های بعد و متعاقب منع کشت خشخاش در اواسط دهه 30، هروئین به 
آن اضافه شد اما حاال تعداد این مواد افزایش پیدا کرده و این تنوع باعث شیوع انواع 

متفاوتی از اعتیاد شده است.

: با توجه به تجربه طوالنی که در بهداشت 
روان و اعتیاد در ایران و سایر کشورهای منطقه 

باید به عرصه حل  دارید، فکر می کنید چطور 
مشکل اعتیاد وارد شد؟

نکته مهمی که درباره حل یا دست کم تعدیل مساله 
اعتیاد باید گفته شود این است که اعتیاد مساله ای 
بسیار چندوجهی است؛ یک وجه آن میزان در دسترس 
بودن مواد است، وجه دیگر عوامل موثر بر مصرف 
و بعد سوم ضررهایی که شخص، خانواده و جامعه 

به دلیل اعتیاد با آنها مواجه می شوند. اگر تنها براساس 
یکی از این ابعاد بخواهیم با مساله پیچیده ای مانند اعتیاد 

روبرو شویم، احتمال موفقیت بسیار کم خواهد بود. اعتیاد 
نیز چنین مساله پیچیده ای  است که ابعاد اقتصادی، تاریخی، 
جغرافیایی، اجتماعی، پزشکی، سیاسی، روان شناختی و... دارد. 
منظورم این است که همه این عوامل در تمایل افراد به مواد، 
ادامه این تمایل و معتاد شدن یک فرد به مواد مخدر دخیل 
هستند. برنامه ریزی برای مساله اعتیاد باید به مجموعه این 
عوامل پاسخگو باشد. در اول صحبت هم اشاره کردم که ما 
کنار بزرگ ترین انبار و تولیدکننده مواد مخدر جهان؛ یعنی 
کشور افغانستان قرار داریم. نکته مهم اینکه افغانستان از نظر 
منابع طبیعی کشوری نسبتا فقیر است. کشوری است که در 
آن نفتی نیست، همچنین منابع زیرزمینی دیگر مانند گاز. بیشتر 
مساحت این کشور کوهستانی است و به دریاهای آزاد هم 
راهی ندارد. یک راه معاش کشاورزان تهیدست افغانی کشت 
تریاک است. درواقع تریاک نفت افغانستان است. همچنین این 
کشور در چند دهه گذشته گرفتار جنگ و خونریزی بی وقفه 
بوده و هنوز می توان اثر آن را اینجا و آنجا دید. دولت ها شاید 
ادعا یا حتی قصد جلوگیری از کشت تریاک را داشته باشند، 
اما عمال این اقدام به دلیل درآمد میلیاردها دالری مواد مخدر 
قابل انجام نبوده است. البته نه اینکه این 
درآمد میلیارد دالری به جیب 
کشاورز یا حتی زمین دار 
افغانی برود. سهم آنها 
از این درآمد بسیار 
ه  و  است  ناچیز 
پول سود سرشار 
از تولید و فروش 
به  مخدر  مواد 
عواملی  جیب 
می رود که در هر 
کیلومتر از انتقال مواد 

نقشی ایفا می کنند.

: کلمه اعتیاد به سیگار درست است؟
اگر اعتیاد را نبود اراده برای توقف مصرف معنی کنیم، بله می توان به سیگار هم اعتیاد پیدا 
کرد. البته معتاد به سیگار رفتارهای ضداجتماعی معتادان به مواد مخدر را ندارد. مصرف 
زیاد سیگار گاهی از این لحاظ می تواند اولین قدم برای اعتیاد باشد چون خجالت فرد کم 
می شود و می تواند برای رفتن به سمت مواد مخدر جسارت پیدا کند. خطر بزرگ سیگار، 
باال رفتن امکان ابتال به بیماری هایی مانند بیماری های ریوی و قلبی و انواع سرطان هاست.

: آیا با کشیدن سیگار تغییری در شیمی بدن ایجاد می شود که زمینه ساز 
اعتیاد به مواد مخدر باشد؟

تا جایی که می دانم نه.
: اجازه بدهید به سیاست های جهانی بپردازیم. مصرف ماری جوانا یا حشیش 
نزدیک به 2 سال قبل در برخی ایالت های آمریکا و حدود 1 ماه قبل در کانادا آزاد 
اعالم شد که البته مخالفان و موافقان زیادی داشت و سروصدای زیادی هم به پا 
کرد. باتوجه به اینکه تاثیر آسیب زننده این ماده روی مغز از نظر علمی ثابت شده، 

فکر می کنید دلیل آزاد اعالم کردنش چه بود؟
درباره ماری جوآنا تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد در برخی بیماری ها تاثیر دارد و 
به طور کلی خطرناک نیست.بعضی تحقیقات هم نتایج متفاوتی را نشان می دهند. در مقام 
مقایسه، ماری جوآنا جزو مواد مخدر بسیار مضر قرار نمی گیرد و به این ترتیب، در اولویت 
مبارزه قرار نمی گیرد. منظورم این است که قبل از ماری جوآنا مواد مخدر بسیاری هستند 
که باید با آنها مبارزه کرد و باز هم تاکید می کنم، در مقام مقایسه اگر قرار باشد تصمیم 
بگیریم سیاستی بریزیم که یک جوان باید بین شیشه یا ماری جوآنا کدام یک را انتخاب 
کند، براساس همان دیدگاه روش کاهش آسیب قطعا باید با شیشه مبارزه کرد. به نظرم 
آزاد اعالم کردن مصرف ماری جوآنا در این کشورهایی 
که شما گفتید با همین نگاه انجام گرفته. البته من 
اصال قبول ندارم که ماری جوانا بی ضرر است.

عقیده  آزادسازی  مخالفان   :
سبکی  مخدر  مواد  مصرف  دارند 
مانند ماری جوآنا یا همین حشیش، 
سنگین تر  اعتیاد های  زمینه ساز 
است. نظرتان در این باره چیست؟
اگر مواد وجود داشته باشد و مجموعه 
عوامل ما مشوق اعتیاد باشند شاید 
بتوان به این نتیجه گیری رسید، اما باز 
هم به نظرم بهترین اقدام تمرکز بیشتر بر 
مواد آسیب زا ترو تمرکز بعدی بر مبارزه 

با موادی مانند ماری جوآناست.

: اشاره کردید نوع و فرهنگ مصرف 
مواد از دهه 30 و 40 تغییر کرده. فکر می کنید 

دلیل آن چیست؟
دهه 30 و 40 مربوط به دوره ای است که مواد مخدر 
به صورت آزاد در کشور ما کشت می شد و جوابگوی 
متقاضیان مصرف آن زمان بود. بعد از آن، کشت تریاک 
در ایران ممنوع و ورود مواد مصنوعی مخدر، اولین 
آن هروئین، به کشور شروع شد. ممنوع شدن کشت 
تریاک،  همزمان با آغاز جوان شدن جمعیت ایران 
بود. به عالوه، افغانستان به تدریج به درآمد مواد مخدر 
افیونی وابستگی پیدا می کرد. از این گذشته، قشرهایی 
که پیش از آن نیاز به مصرف مواد را احساس نمی کردند 

به این مواد روآوردند.
: در صحبت هایتان به افزایش میزان اعتیاد 

در زنان اشاره کردید. دلیل آن را چه می دانید؟
این موضوع هم دالیل متفاوتی دارد. در دوران مدرن 
فاصله بین زنان و مردان در جامعه کمتر شد. زنان 
تحصیلکرده خیلی زیادتر شدند و از طرف دیگر 
در رابطه بین زن و مرد، هنوز کفه مرد بسیار 
سنگین تر از کفه زن است؛ یعنی زنان به 
دستاوردهایی رسیده اند، اما این دستاوردها 
هنوز در زندگی زنانه آنها درست ترجمه 
نشده. زنی که تحصیالت و درآمدی پیدا 
کرد، فکر کرد برای اینکه خود را ثابت 
کند و حقوق برابری داشته باشد، باید 
رفتارهای مردانه پیش بگیرد و البته یکی 
از رفتارهای مردانه اول کشیدن سیگار و 

بعد از آن مصرف مواد مخدر بود.

: پاسخ های درست به هیجانات افراد کدام هستند؟
مثال ارائه امکاناتی برای ورزش، مطالعه، موسیقی، تشویق به هنر یا درک تاثیر فضای مجازی بر فرد یا مدیریت دیدن 

چیزهای درست یا غلط همه از جمله راه های جوابگویی درست به هیجانات یک جوان هستند.
: فرهنگ سازی برای مبارزه با اعتیاد به همین معنی است؟

بله، باید درباره ورزش، مطالعه یا موسیقی تبلیغ و جوانان را به انجام آنها ترغیب کرد و درضمن در عین اینکه همیشه 
باید اعتیاد در فرهنگ ما امری نکوهیده باشد، نباید برخورد با مبتالیان حالتی تحقیرآمیز داشته باشد. فراموش نکنیم 

اعتیاد هم بیماری است و معتاد بیمار است.
: ضررهای مصرف مواد اعتیاد چگونه طبقه بندی می شود؟

ضررهای اعتیاد را مثل هر مساله دیگری می توان طبقه بندی کرد. مصرف مواد برحسب نوع مصرف، استنشاقی، خوردنی 
و تزریقی تاثیرات متفاوتی بر بدن و روان فرد معتاد باقی می گذارد. نوع تزریقی بدترین ضرر را به بدن می رساند و بین 
استنشاقی و خوردنی، نوع خوردنی مواد به ویژه در صورت احتمال اضافه کردن مواد دیگر برای افزایش تقلبی وزن ماده 

مخدر، زیان بیشتری برای بدن دارد و گاهی برحسب نوع ماده اضافه شده می تواند حتی خطرناک شود.
شما تجربه چند دهه کارشناسی در زمینه اعتیاد را دارید. فکر می کنید برای بازکردن این کالف سردرگم، منظورم از نظر 

: اجتماعی و سیاست گذاری است، باید از کجا شروع کرد؟
اول اینکه باید بدانیم راه کوتاه مدت و ضربتی برای حل مشکل اعتیاد وجود ندارد و باید برحسب امکانات و نیرویی 
که داریم، قدم به قدم جلو برویم. درواقع باید اولویت بندی داشته باشیم. اگر بخواهیم برنامه ریزی قدم به قدم برای کاهش 

مصرف داشته باشیم، باید اول نیروهای خود را روی اشکال و عوارض خطرناک تر )شکل تزریقی مواد 
و احتمال انتقال ویروس ایدز و عفونت های کبد  و هپاتیت( متمرکز کنیم. همین موضوع درباره 

نوع مواد هم صادق است. مبارزه با ماده ای که می تواند مصرف کننده را تا حد قتل نزدیکان 
خود بکشاند، مانند موادی که در گروه شیشه قرار می گیرند، باید حتما در اولویت مبارزه 

ما با مواد مخدر باشد. باید با همه سطوح مشکل مبارزه کنیم بنابراین نوع ماده مخدر هم 
در تعیین اولویت مبارزه با مواد بسیار مهم است. مبارزه اول باید متوجه مضرترین مواد 

باشد. نام علمی این روش »روش کاهش آسیب« است. 
: می شود نتیجه گیری کرد که سرکوب کور و همه جانبه نمی تواند موثر باشد؟

بدون تردید همین گونه است. مبارزه ما با مواد که بیشتر ابتدا به صورت کاهش مصرف 
مواد بسیار آسیب زا معنی می شود، باید مبارزه ای خردمندانه باشد. هرچند دستگیری 

قاچاقچیان مواد مخدر همواره یکی از راه های مبارزه است، این تنها راه نیست و باید به 
راه های دیگر هم فکر کرد. نمی توانیم در آن واحد با همه مواد مبارزه کنیم.

: جایی را در دنیا سراغ دارید که توانسته باشد انواع اعتیاد را مهار کند؟
نه، چنین جایی را نمی شناسم اما خود ما توانستیم در برهه ای از زمان قدم های بسیار مثبتی برای مهار نوع تزریقی 
اعتیاد که خطرناک ترین نوع آن است، برداریم. البته نگاه و افق ما باید این باشد که اعتیاد را از شکل یک مشکل 

عمده اجتماعی خارج کنیم و این هدفی صددرصد دست یافتنی است.
: آن برهه چه زمانی بود؟

ابتدای شیوع ایدز که حدود 20 سال قبل می شد، بیشترین درصد مبتالیان به ایدز را معتادان تزریقی تشکیل 
می دادند و مانند امروز راه اصلی انتقال از راه های جنسی نبود، کشور ما توانست با همان سیاست اولویت بندی 
و روش کاهش آسیب که به آن اشاره کردم، تا حد بسیار موفقیت آمیزی راه انتقال ایدز از راه تزریق را ببندد. 
ما سرنگ را در اختیار معتادان گذاشتیم، مواد مخدری مانند متادون را جایگزین مواد تزریقی کردیم، فشار را 
از روی مواد مخدر کم ضررتر برداشتیم و همه نیرویمان را بر کاهش تزریق یا دست کم تزریق سالم معتادان 
متمرکز کردیم و توانستیم به موفقیت های مطلوبی برسیم. این برنامه تمام شد و متاسفانه نتایج هم در همان 

سطح متوقف ماند.
: منظورتان این است که کاهش مبتالیان به ایدز از راه تزریق سرنگ های مشترک بین معتادان، 

نشاندهنده کاهش اعتیاد بود؟
نه، منظورم این نبود. می خواستم بگویم با اولویت بندی مبارزه توانستیم یکی از بزرگ ترین خطرات اعتیاد 
تزریقی؛ یعنی شیوع ایدز را مهار کنیم و الگوی بسیار موفقی در این زمینه در دستمان داریم. هدف برنامه 
ما باید جزیی نگر و تدریجی باشد، مثال می توانیم بگوییم بعد از کنترل اعتیاد تزریقی، هدف دوم ما اعتیاد 
خوراکی یا کنترل وجود سرب در مواد مخدر است که همین مواد مخدر آغشته به سرب، عامل کشتار باالیی 

بین معتادان می شود. اهداف بعدی می تواند کنترل مرزها یا مواد مخدر مصنوعی مانند شیشه باشد و تا آخر...

: آرامش دهنده های مصنوعی چه هستند؟
موضوع دیگر درباره اعتیاد قطعا مسائل اجتماعی است. منحصر 
کردن اعتیاد به تولیدکننده و انتقال دهنده و بعد از آن ارائه راه حل 
انتظامی به عنوان تنها راه حل برای این مشکل چندوجهی قطعا 

تنها راه چاره اعتیاد نیست.
عوامل متعدد اجتماعی و به طور خاص تر، مسائل مربوط به 
زنان و جوانان را نباید از یاد برد. چنین مسائلی هستند که 
افراد را به سمت آرامش طلبی های مصنوعی سوق می دهند.
: منظورتان از آرامش دهنده های مصنوعی مواد 

مخدر است؟
منظورم موادی است که دراختیار مصرف کننده قرار می گیرد تا 
با مصرف آنها بتواند حتی برای دوره ای کوتاه به آرامش برسد 

و فکر را از درگیری های روزمره دور کند.
: چه مواردی را می توان جایگزین این آرامش دهنده های 

مصنوعی کرد؟
این موضوع مربوط به سیاست گذاری های ما می شود. جامعه باید نیازهای افراد مختلف را که 
در گروه های سنی، اجتماعی، تحصیلی و جنسیتی متفاوت قرار دارند، بشناسد و از راه های درست متناسب 
با این نیازها به آنها پاسخ بگوید. مثال یک جوان نیاز به آرامش و تحصیل دارد و باید اطمینان داشته باشد 
می تواند شغل مناسبی پیدا کند. جوانی دوره هیجان های باالست و باید به این هیجانات پاسخ داده شود. هر 

قدر جامعه بتواند به این هیجانات پاسخ درست تری بدهد، کشش یک جوان به مواد مخدر کمتر خواهد بود.
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