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چکيده
مقدمه
مصرف مواد و اعتياد بهطور مستقيم و غيرمستقيم با خساار هااي فراواناي در ساوو فاردي ،خاانواد ي و
اجتماعي توأم است .در سوح اجتماعي ،پديده مواد با هزينه زاف ،افزايش ساوح فقار ،دامان زدن باه ايادز،
افزايش جرائم سازمانيافته و فساد همراه است و ميتواند بخش عمدهاي از درآمد ملي را مصروف نمايد.
روششناسي
اين موالعه با بررسي زارشها و متون رسمي موجود صور رفت .اطالعا در مورد شاخصهاي مرتبط با
موضوع به دست آمد و وضعيت موجود اعتياد در ايران و مقايسه آن با کشورهاي ديگر انجام شاد .همنناين
وضعيت پژوهش در زمينه اعتياد در کشور موردبررسي قرار رفت .در جمعبندي نهايي اقاداما انجاامشاده
توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مور و ارائه شد.
يافتهها
الگوي مصرف مواد و اعتياد در همه جاي جهان يکسان نيست .در آسيا و اروپا ،بيشترين ميزان اعتياد با ماواد
افيوني ،در قاره آمريکا با کوکائين و در آفريقا با حشيش ازارش مايشاود .در منوقاه خاورمياناه ،بيشاترين
مصرف مواد اپيوئيدي در ايران ،افغانستان و پاکستان وجود دارد.
دفتر کنترل مواد و جرائم سازمان ملل تعداد مصرفکنند ان مواد غيرقانوني را براي سال  ،1133باين -111
 111ميليون نفر يعني  4تا  6/5درصد از جمعيت  35-64ساله جهان تخمين زده است .حدود  381ميليون
نفر از اين تعداد ،مصرفکنند ان حشيش هساتند .مصارف ماواد محار آمفتااميني در رده دوم قارار دارد.
پسازآن ،کوکائين و مواد افيوني به ترتيب بيشترين مواد مصرفي را تشکيل ميدهند.
در مورد الگوي مصرف مواد توسط معتادان در ايران ،موالعه  RSAسال  3186نشان داد که شايعتارين مااده
مصرفي معتادان را تريا تشکيل ميداد و پسازآن کرا و هروئين قرار داشت.
در ايران ،هيچ اه در مورد ميزان شيوع مصرف مواد و اعتياد توافق وجود نداشته است .معموالً نهادهاي دولتي
مسئول اين ارقام را پايينتر ازآننه محققين تخمين ميزدند ،اعالم ميکردند.
مهمترين عارضه مصرف مواد ،اعتياد است .ليکن رفتارهاي پرخور همراه با مصرف مواد عوارض عفوني مانناد
ايدز و هپاتيت را ميتواند به همراه داشته باشد.
رچه در سالهاي ذشته رشد انتشار مقاال در زمينه اعتياد چشمگير بوده است ،ولي باا توجاه باه شايوع
اعتياد در کشور و بهبود ساختارهاي علمي و اجرايي ،سهم کشور در توليد دانش اعتياد جهان ناچيز بوده است.

بحث و نتيجهگيري
در سالهاي ذشته ،الگوهاي اعتياد در کشور تنوع و شد يافته و عوارض و آسايبهااي بسايار بهداشاتي و
اجتماعي را به همراه داشته است .براي مبارزه و کنترل اين مشاکال  ،مسائولين و سياسات اذاران پاذيرش
قابلتوجهي در استفاده از دانش روز نشان دادند .موضوع اعتياد که دو دهه موضوعي امنيتي تلقي ميشد ،باه
موضوعي اجتماعي بدل شت ،آموزش و پژوهش در آن رونق رفت و دسترسي به خدما افزايش چشامگير
يافت.
در سال  3131به سفارش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ،سند جامع تحقيقا اعتياد کشور تدوين شد و
اين سند عالوه بر ارائه برنامه تقويت بنيه پژوهش اعتياد کشور ،اولويتهاي ملي ضاروري را نياز ارائاه نماوده
است .هدف غائي سند ،هدايت و جهتدهي سياستها و برنامههاي اعتياد کشاور بار مبنااي بااالترين ساوح
شواهد ممکن است.
كليدواژه :حمايتطلبي ،سوءمصرف مواد ،الگوي اعتياد ،مواد مخدر ،ايران.

