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 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 
ــر اســتر ــي و نظــري( اتژي كــاهش تقاضــا درآمــدي ب ــاد تجرب          )     ابع

قات يتحق, مركز مطالعات   : ميه و تنظ  يته• ي  يمحمد رضا :سنده  ينو•
ر هنــري و  طــرح ي  مــد•. و آمــوزش ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر

       دبيرخانـه سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر         : ناشر•  گروه هنري نگار  :جلد
 1382آذرماه ,      اول :  چاپنوبت•  جلد 2000: شمارگان•
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 )ابعاد تجربي و نظري(استراتژي كاهش تقاضا 

 
دو دهه مبارزه در مقابل ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد 

اين در حالي اسـت كـه       . صعودي مصرف مواد مخدر را متوقف سازد        
ريشه كني ورود اين ماده ,  كنترل عرضه )اره انگ( مياراداپ اصلي شعار

لي صرف بودجه هاي كـالن  م عهنتيج .خطرناك به درون جامعه است 
 بـه خـوبي      را مي توان     در مبارزه عليه ورود  اين ماده به درون كشور         

ايـن در   . نرخ رشد اعتياد هنوز مثبـت اسـت         , مشاهده كرد در آمارها     
انسـته انـد رشـد صـعودي        حالي است كه بسياري از جوامع غربـي تو        
 در  , ادامـه داشـته    80 و   70اعتياد به مواد مخدر را كه در دهـه هـاي            

ميزان توانسته اند    متوقف كرده و در برخي از اين كشورها          1990دهه  
چـرا عليـر غـم        سوال اساسي اين است كـه       . اين رشد را منفي سازند    

زايش نـرخ   افزايش روز افزون بودجه هاي مبارزه عليه اعتياد، شاهد اف         
رشد اعتياد هستيم؟ به اين سوال مي توان از منـاظر مختلفـي پاسـخ               

به عنوان مثال مي توان برنامه هاي اجرايـي ، مـديريت ، شـيوه               .گفت
 مسـئول   تـي ي نظـامي و امن    ،  نهادهـاي انتظـامي    دستگاه ها و  عملكرد  

ت يموقعمي توان   . كنترل عرضه و مهار قاچاق مواد مخدر را نقد كرد     
اما يك پاسخ به اين سئوال      .ان را بهانه عدم موفقيت قرار داد      خاص اير 

به مبارزه ملي عليه مواد مخـدر نگـاهي          ،نگاه  مي تواند اين باشد كه      
در نگاه سيستمي سعي مي شود كه تمامي ابعـاد    .غير سيستمي است  

در اين شيوه اطالعات الزم     .و عناصر يك پديده مورد توجه قرار گيرند       
 و بـر    شـده  قوت و ضعف هر يك از ابعاد جمع آوري            نقاط  ,از عملكرد 

نگـاه  . اساس اين اطالعات تصميم گيـري و اجـرا صـورت مـي گيـرد               
هـاي سيسـتم را در    سيستمي حكم مي كند كه عناصر و خرده نظـام     

شـاني  را داراي   ضمن اينكه  هر يك    ,بگيريمتعامل با يكديگر در نظر      
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يسـتمي بـه ايـن       پـيش فـرض نگـرش س      . بدانيمين  يمستقل و خود آ   
 برآيند عملكرد   ,پديده اين است كه ويژگي منحصر به فرد هر سيستم         

بـه  ،  وانگهي  .رده نظامهاي درون آن است    هاي تك تك خ    ها و ويژگي  
 نگاهي تقليل   ,نظر مي رسد نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر          

ويژگي اصـلي مبـارزه عليـه ايـن          تقليل گرايي مضاعف ،   .گرايانه است 
كليت مبارزه عليه اعتياد به يكـي         اينكه اول.ل در جامعه ما است    معض

حاصـل چنـين    . تقليل يافته است   يعني مبارزه انتظامي     ,از عناصر آن  
هـا بـوده      نفر در زندان   000/500/2رويكردي زنداني ساختن بيش از      

.  هدف مبارزه به جامعـه اي عـاري از اعتيـاد           لتقلي, اينكهدوم   ,است
كـه   زيبا و دلپسند است اما سنگي بزرگ اسـت           چنين شعاري اگر چه   

لـذا تغييـر نگـرش در اسـتراتژي هـاي           .  عمل اسـت   تحققنشانه عدم   
بـر اسـاس رويكـرد سيسـتمي، كليـت          .مبارزه ضروري به نظرمي رسد    

مبارزه چهار بعد اساسي دارد كه هيچكـدام قابـل تقليـل بـه ديگـري                
  .اين  ابعاد در طرح ذيل نشان داده شده اند. نيست 

 
    پيشگيري      درمان     

    كاهش آسيب    عرضه مقابله با 
 

 ابعاد چهار گانه مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر
 

مقابلـه بـا    ، بعـد     مي توان چهار بعد مبارزه را در دو بعد خالصه كـرد           
 غلبه  اسـتراتژي     ا بر اساس يافته ها ، ظاهر      .عرضه و بعد كاهش تقاضا    

، از ايـن رو ، توجـه         وانسته است موفقيت آميز باشد    عرضه نت مقابله با   
اما  چه چيزي    . در خور به استراتژي هاي كاهش تقاضا ضروري است          

  توجه ما به استراتژي هاي كاهش تقاضـا را ضـروري و قابـل توجيـه               
مي سازد؟براي اين سئوال مي توان هم پاسخي نظري و هـم پاسـخي              

كشـورهاي پيشـرفته كـه در       به لحاظ تجربي كليـه       .ه كرد يتجربي ارا 
مبارزه با مواد مخدر توفيقي داشته اند و توانسـته انـد رشـد صـعودي                
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د، موفقيــت خــود را نرا متوقــف يــا منفــي ســاز 80 و 70دهــه هــاي 
در بيانيـه مصـوب     . محصول استراتژي هاي كاهش تقاضـا مـي داننـد         

بيستمين نشست ويژه مجمع عمومي در خصوص معضل جهاني مواد          
اي عضو تاكيد كردند كه بـدون كـاهش تقاضـاي مـواد              كشوره مخدر،

كشـورهاي عضـو    .د بـود  نـ مخدر قادر به حل معضل مواد مخدر نخواه       
 :تعهد نمودند

استراتژي و برنامه هاي خود را در زمينه كـاهش تقاضـاي مـواد               -1
ولين بهداشـت و رفـاه عمـومي و مجريـان         ومخدر با كمـك مسـ     

 .  تبيين نمايند2003 قانوني  تا سال 
 در زمينه كـاهش     2008ه و مهمي را تا سال       ظيج قابل مالح  نتا  -2

 .دست آورنده تقاضا ب
مفاد بيانيه راهنماي اصول كاهش تقاضاي مواد مخـدر مصـوب             -3

ــتراتژي و    ــومي را در اس ــع عم ــژه  مجم ــتمين نشســت وي  بيس
 .برنامه هاي ملي خود بگنجانند

در ايـن   . برنامه هاي كاهش تقاضا معطـوف بـه جامعـه مـدني اسـت             
 نهادهاي غير دولتي اثـر گذارنـد و باعـث مـي شـوند كـه                 ,ستراتژيا

  به اين .مردم رخنه كند فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زيست جهان
 - جانبه  بر تعامل پليس     ترتيب ، استراتژي مبارزه به جاي تاكيد يك       

، نگاه خـود را بـه تعامـل مـددكاران و            ) قاچاقچي مواد مخدر  ( مجرم  
به .بارزه غير مستقيم با مردم عادي معطوف مي كند        دست اندركاران م  

 عرضه مقابله باعبارت ديگر متناسب با دو استراتژي كلي مبارزه يعني 
 .هم وجود دارددو الگوي تعاملي  و كاهش تقاضا ،
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 نظام هاي كنشي و استراتژي هاي مبارزه
 

 نظام كنشي كاهش تقاضا                     نظام كنشي كاهش عرضه
 
 

 پليس                    مجرم                                    تكنسين ها            مردم عادي        
 
 
 

از ناپسـند   تقاضا كليه حوزه هـاي كـاهش تقاضـا          نظام كنشي كاهش    
 اجتمـاعي   -نشان دادن مصرف اوليه تا كاهش عواقب منفي بهداشتي          

در ضمن ، اين برنامه ها به       .شود    را شامل مي   سوء مصرف مواد مخدر   
  گونه اي طراحي مي شـوند كـه نيازهـاي كلـي مـردم بـه ويـژه نيـاز                   

 .گروه هاي  خاص  مثل جوانان را در بر مي گيرند
زندگي  تعلق اين نظام به جامعه مدني و نقدش براي مداخله در عرصه      

لـذا   .سـت  متوجه  سبك زندگي گروه هاي مختلف ا    هبالضرور, روزمره  
هاي مختلـف   گروه تالش مي گردد تا عوامل منفي سبك هاي زندگي     

شناسايي شده و از سوي ديگر هوشياري عمومي در زمينـه  خطـرات              
سوء  مصرف مواد مخدر افزايش داده  شود و با تشويق مصـرف مـواد                

  ايـن مـواد را ترغيـب        مصـرف هاي زندگي كـه      ها و سبك   در فرهنگ 
 .، مقابله شود مي كند

به استناد گزارش جهاني مواد ( لب تالش ها در زمينه كاهش تقاضا اغ
 ييعنـي  كشـورهاي آمريكـا    در كشورهاي صـنعتي ،   ) 2000مخدر  

بيشـترين  . شمالي ، اروپاي غربي  و اسـتراليا صـورت گرفتـه اسـت               
سرمايه گذاري در خصوص درك معضل اعتياد و اجراي برنامـه هـاي             

وسط اياالت متحده آمريكا صـورت      پيشگيري و درمان  در دهه اخير ت       
سرمايه گذاري هاي مربوط به برنامه هاي كـاهش تقاضـا           . گرفته است 

/ 9اعم از مطالعات ، پيشگيري و درمـان ، در سـطح كشـور امريكـا از                  
ــ1985ميليــارد دالر در ســال .  1999 ميليــارد دالر در ســال 6/5ه  ب

ن كشور بود كه بر      دالر به ازاي هر نفر در اي       20اين مقدار برابر    . رسيد
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جالب .دهاي جهاني رقم بسيار بااليي محسوب مي شود       راساس استاندا 
ي است كـه در زمينـه   ياست بدانيم ، اين رقم يك سوم كليه هزينه ها   

  ســرمايه .مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ايــن كشــور صــورت مــي گيــرد
 تـا   1985هـاي    گذاري هايي كه در بخش كاهش تقاضـا بـين سـال           

به موازات .ه بيش از چهار برابر افزايش داشته استصورت گرفت 1999
، سوء مصرف مواد مخدر اعـم   افزايش سرمايه گذاري ها در اين زمينه     

از شيوع ساالنه و نيز مصرف كنوني  كليه مواد مخدر، آنگونـه كـه در                
 درصـد كـاهش داشـته    40بررسي ساالنه خانواده ها نشان داده شـده       

سـوء مصـرف كوكـائين در طـول         اين در حالي است كه كاهش        .است
 . درصد كاهش داشته است70 تا 1999 تا 1985هاي  سال

دي حـ علـت وا  بـه   مسلم است كه تغيير رفتار انسان ها را نمـي تـوان             
تالش اما در مورد آمريكا مطالعات عميق نشان داده اند كه . نسبت داد 

، نقـش مهمـي در        عظيم به عمل آمده در زمينه كاهش  تقاضا         هاي  
هزينـه هـاي    .ري از سوء مصرف مواد مخـدر ايفـا نمـوده اسـت            جلوگي

 شـيوع سـاالنه سـوء مصـرف مـواد            و )به ميليـون دالر   ( كاهش تقاضا   
 در شكل زير آمده     در اياالت متحده امريكا   )  سال و بيشتر   12( مخدر  
 .است

 

 751ص:2002گزارش جهاني مواد مخدر : منبع 

تقاضا بسيار عبـرت    هاي كشورهاي توسعه يافته در بعد كاهش         شتال
 به ويژه بـا توجـه بـه مـورد  ايـاالت متحـده                .آموز و كاربردي هستند   

                                                 
 1380زمستان , ن الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ياداره كل روابط ب,   ترجمه -1
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امـا  . امريكا مي توان به اهميت استراتژي هاي كاهش تقاضـا پـي بـرد    
توجه به استراتژي كاهش تقاضـا تـوجيهي        فته شد ،    گكه   همانطوري

 رويكرد سيستمي و واقعيت هاي اجتمـاعي         هاي الزام. نظري نيز دارد  
 الگـوي   تراتژي  كاهش تقاضـا و احتـراز از         جامعه ايران توجه به اس     در

 مبتني  بر نظامي گري صرف در كنترل مـواد مخـدر را توجيـه پـذير                 
 مجموعه عواملي در كه پيش فرض اصلي در اينجا اين است .مي سازد

جامعه در حال وقوع است كه شرايط اوليه يا بستر ظهور آسيب هاي             
توضـيح چگـونگي ايـن      .م ساخته اند  هاد را مزا  اجتماعي از جمله اعتي   

شرايط اوليه را با تكيه برآسيب شناسي نهادهاي خـانواده ، مدرسـه و              
آسيب شناسي رواني فرد ايرانـي از سـوي ديگـر            طرف و  دولت از يك  

 يادآوري اين نكتـه نظـري اهميـت دارد كـه براسـاس              .پي مي گيريم  
تباط با شـرايط ،  سوء مصرف مواد مخدر محصول ار   , رويكرد سيستمي 

عوامل و متغير هايي است كه اسـتراتژي هـاي كـاهش تقاضـا اساسـا                
 تا با تغييـر     , مداخله و تغيير آهنگ آنها هستند      ,معطوف به  دستكاري   

نوع تعامالت ساختاري آنها و اصالح و تعديل آسيب ها ، نرخ فزاينـده              
 .دنسوء مصرف مواد مخدر را كاهش ده

ي و اجتماعي ، سوء مصرف مواد مخـدر         همانند ساير مشكالت بهداشت   
مطالعـات بـه عمـل آمـده         .مي شـود  ننيز به يك دليل خاص محدود       

تعدادي از عوامل كه خطرات فـرد را در زمينـه مصـرف مـواد مخـدر                 
افزايش مي دهند و عواملي كـه افـراد را  در برابـر ايـن            )عوامل خطر (

ي المثـل ،  فـ )  عواملي ايمني يا انعطاف پذيري  ( عمل ايمن مي سازند   
عواملي كه جهت تقويـت يـا حفاظـت افـراد، خـانواده هـا ، جوامـع و                 

ايـن عوامـل    . اجتماعات به كار گرفته مي شوند را تعيـين نمـوده انـد            
 در سـطوح فـردي و اجتمـاعي در حـال            به طور دايـم   پيچيده بوده و    

برخـي از ايـن عوامـل از جملـه كنجكـاوي و تنهـايي ،          .تغيير هستند 
د و بعضـي مشـخص ترنـد و در اشـخاص و جوامـع               بعدي جهاني دارن  
داليـل فـردي مصـرف      .هاي مختلفي بروز مي كنند     مختلف به صورت  

مواد مخدر مطمئناً در تعامل پيچيده با عوامل خانوادگي ، اجتماعي و 
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محيطي و نيز عوامل مربوط به ژنتيك، زيست شناختي و شخصـيتي            
 .است

شماري در زمينـه     بيدر خصوص عوامل خطر در خانواده ،  مطالعات          
تاثير ساختار خانوادگي ، روش تربيتي والدين ، كيفيـت ارتبـاط بـين              
والدين و فرزندان ، نظارت والدين ، قوت و گستردگي شـبكه خـانواده              

از هـم پاشـيدگي     . عمل آمـده اسـت      ه  در توسعه مصرف مواد مخدر ب     
رتباط ضعيف خانوادگي سوء مصرف و جـرم توسـط والـدين            خانواده ا 

نـا   فرزندان و نيز ناهماهنگي در اجراي مقـررات و معيارهـا و نظـارت             
مناسب به عنوان عواملي بحراني كه باعث مشكالت بعدي خواهند شد         

 .، تعيين شده اند
سـاالن را در شـروع و      هـاي هـم    مطالعات اپيدميولوژيك ، نقش گروه    

مرحلـه انتقـالي از     .  مواد مخدر نشـان مـي دهنـد        تشديد سوء مصرف  
خردسالي به جواني بـه عنـوان مرحلـه تغييـر ارزش هـا از آنچـه كـه                
والدين به فرد آموختند به آنچه از گروه هاي هم سن خود مي آموزند              

وجود ه  ساالن در ب   محسوب مي شود كه نشانگر اهميت دوستان و هم        
مايـت از رفتارهـاي     ها بـراي مصـرف مـواد مخـدر و ح           آوردن فرصت 
 , نقش مدرسـه در ظهـور عوامـل خطـر          ,با اين توصيف  .انحرافي است 

 .حساس و مهم است
به ثير محيط به ويژه قابليت دسترسي       عوامل اجتماعي از قبيل فقر، تا     

، نوع مقـررات اجتمـاعي و هنجارهـا ، نبـود برنامـه هـاي                 مواد مخدر 
درسه و روزهـاي    تفريحي براي جوانان و نوجوانان در ساعات پس از م         

تعطيل ، عوامل فردي مصرف كنندگان مواد از جمله خود باوري كـم             
ــالتي( ــاي   )خج ــي ه ــگري ، ويژگ ــعيف ، پرخاش ــتن داري ض ، خويش

، تجربه ناكافي در زمينه برقـراري ارتباطـات          شخصيتي مثل هوسراني  
اجتماعي ، احساسات ، افسردگي ، رويكردهاي زنـدگي پـر هيجـان و              

ري هستند كه در نگاه عوامـل خطـر در مدرسـه و             پرفشار، عوامل ديگ  
خانواده نقش موثري در ظهور و رشد پديده سوء مصرف مـواد مخـدر              

 .در جامعه دارد
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 ين نيست كـه مكـان هـاي         فهرست كردن اين عوامل خطر به معناي آ       
مـي خطـر    يهاي دا  مثل خانواده ، مدرسه يا محيط اجتماعي را مكان        

 به طور دايم دن از عواملي است كه      بلكه منظور آگاه ش    .محسوب كنيم 
از طرف ديگر ، با اتخاذ استراتژي هاي كاهش          .در كنار ما وجود دارند    

تقاضا مي توان اين محيط هاي خطر را تبديل به محيط هاي حمايتي  
 .كرد و به جاي عوامل خطر ، عوامل ايمني  يا انعطاف پذيري را نشاند              

ه و مدرسـه دو ركـن        دليل است كه آسيب شناسي خـانواد       همينبه  
بـه نظـر مـا كـاهش تقاضـا          .  محسوب مي شوند   اساسي كاهش تقاضا  

ضرورتا بايد معطوف به اصالح روابط ساختاري ميان دولـت، خـانواده،            
 .طرف و فرد از سوي ديگر باشد مدرسه و محيط اجتماعي از يك

 
 
 دولت
 

 مدرسه           فرد           خانواده
 

 محيط اجتماعي
 

 
 تغيرهاي چهارگانهمفرد در تعامل با 

 
تمامي استراتژي هاي كنترل مواد مخدر ضرورتا بايد دست آخـر بـه             

از آنجائيكـه بـه صـفر رسـاندن         .انتخاب كنشگر يا همان فرد برگردند     
رويايي بيش نيست، توجـه بـه انتخـاب          حضور مواد مخدر در جامعه ،     

عي از امكانـات  چرا فرد كنشگر از بين طيف متنو      .كنشگرحياتي است 
تفريحي و گذران اوقات فراغت به سراغ مـاده اي مـي رودكـه بـدون             

 اين پرسش مفقوده در   ترديد از عواقب مصرف آن آگاهي نسبي دارد؟       
پاسخ به اين سئوال ما را بـه        .استراتژي هاي مبارزه با مواد مخدر است      

 آسيب شناسي رابطه چهارگانه تعاملي فرد با دولت ، خانواده ، مدرسه           
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ادعاي ما اين است كه وضعيت بـه گونـه          .و محيط اجتماعي مي رساند    
 حضور عوامل خطر را بيشتر از عوامل        ,اي است كه چهار متغير مذكور     

 .ايمني يا انعطاف پذيري ساخته اند
جامعه ايران در وضعيتي به سر مي برد كه ما شاهد شـكوفايي تـوان               

ولت در هـدايت يـا   دو نهاد خانواده و د .1هاي اجتماعي در آن هستيم    
هاي اجتماعي به    آزادي توان .وثري دارند مها نقش    سركوب اين توان  

ها به خيابـان     جوان  زماني كه مردم و    .ان وقوع انقالب بر مي گردد     مز
ها ريخته و نه فقط به لحاظ ذهني ، بلكه به لحـاظ جسـمي نيـز آزاد                  

 ديگـري  زود اين فضاي آزاد و سبك بـه فضـاي            اما خيلي . شده بودند 
ـ          دشـ  بدل  نتوانسـت رفتـار مـدني را        ه اي  كـه در آن هـيچ نهـاد ميان

دولـت گرفتـار جنـگ      . هيجاني اوايل انقالب سازد    ي  جايگزين رفتارها 
 . بـه دوش خـانواده افكنـد        را شد و به اين ترتيب تمـام گرفتـاري هـا          

خانواده ها اسير اسطوره اي شدند كه مدارس بـا شـدت تمـام بـه آن                 
در حـالي كـه مـدارس در     .نـام كنكـور  ه  ب  اسطوره اي  ؛دامن مي زنند  

مثل عكاسي ، شـنا ،       ييهاكشورهاي ديگر وظيفه تعليم  فنون و هنر       
آمـاده  را   فـرد    ونقاشي ، موسيقي ، سينما و تئاتر را بر عهـده دارنـد              

ر مدارس ما خبري از اين فنـون        د ؛دن مي ساز  مدرنزندگي در جامعه    
ا بـا اسـطوره كنكـور       دانش آمـوزان ر     ما ذهنيت   يدر عوض دا  . نيست

وانگهي ، مدارس از عهده همين يك كار هم بـر           . تيره و تار مي سازند    
لذا بار آموزش فرزندان براي ورود به دانشـگاه بـاز بـه دوش              .نمي آيند 

 .خانواده افكنده مي شود
 جامعه پذيري فرزندان به خوبي ميـان نهادهـاي          ,در كشورهاي ديگر  

 اين ميان نقش خـانواده فقـط        در.مدرسه و خانواده تقسيم شده است     
 ساير وظـايف بـه عهـده دولـت و مـدارس              و سرپرستي فرزندان است  

 .است

                                                 
 :اين بخش اقتباسي است از منبع زير-1

  .1381, نشريه آفتاب» عيفروپاشي  اجتما«)گفتگو(يوسف اباذري 
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اما با كنار رفتن مدارس و دولت به دليل فتور و سستي شان و انتقـال              
   روي هـم قـرار    درها بـه خـانواده ، فرزنـدان و خـانواده رو              همه نقش 
ر انواده ، ظهـو   اين فرايند منجر به تشديد برخوردهـا در خـ         .مي گيرند 

 و در نهايـت انزجـار دائمـي         »كـو و ف « به تعبير  »خانواده سراسر بين  «
چرا كه خانواده تبديل بـه جهنمـي مـي          .نواده مي شود  افرزندان از خ  

شود كه فرد عمال از هر نوع زندگي خصوصي و دنياي خلوتي  كه هر            
 .انسان مدرني به آن محتاج است محروم مي شود

   نيـز بـر ميـزان ايـن مواظبـت         » ست ناباب   دو« و  » خيابان  « خطرات
   مي افزايد ، اما دوست نابـاب كيسـت؟ او همـان كسـي اسـت كـه در                   
خانه اي ديگر بـا والـدين و مدرسـه و نيـروي انتظـامي كـه جملگـي                   

   ترين خطاي نوجواني و جواني را بـه او نمـي بخشـد، كلنجـار               كوچك
 جايگاه امـن    , بدين گونه است كه خانه كه طبق تعريف مان         .مي رود 

 .جايگاه نزاع ميان والدين و فرزندان تبديل مي شـود         به   ,آدميان است 
را » شيزوفرني  «  بروز   , روانشناس مشهور انگليسي   » لينگ    . دي . ار «

به نقد تالطم هايي  نسبت مي دهد كه منشا آن خانواده و فشـارهاي               
ي در جهاني كه به جز خـانواده و دولـت نهـاد يـاريگر ديگـر               .آن است 

وظايف دولت و خانواده در آشوبي وهـم آور فـرو رفتـه             وجود ندارد و    
 مي تواند چند   »چند پارگي روح آدمي   « يا  »  شيزوفرني    «است اين 
هاي رواني در  پديده هاي دختران فراري ، اعتياد يا بيماري.برابر شود

 .همين جهان چند پاره به وجود مي آيند
ي هميشه مواضعي مشخص اما    دولت در قبال اين پديده هاي اجتماع      

 (Naturalizing)سازي   قبل از هر چيز به طبيعي     .نادرست داشته است  
 مثـل   ,دادي و لذا قابل تغييـر هسـتند       راموري مي پردازدكه اموري قرا    

 در حالي .از موضع دولت راهي به جز انجام كنكور وجود ندارد          .كنكور
ـ       كه مي توان با راه حل      ه منـافع كليـه   هاي ساده تر البته بي اعتنـا ب

كه از كنكور نفع مي برنـد ، تمـامي فشـارهاي ناشـي از ايـن        كساني
 روانشناسـانه كـردن      ,موضع ديگـر دولـت    . پديده شوم را از بين برد     

 عيـب و    , بر اسـاس ايـن موضـع       .ل عميقا  جامعه شناختي است     يمسا
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بنـا بـر ايـن راه       .  تقصير فرد يا روابط خانوادگي است      ,ايراد هاي جامع  
 نهادينه سـاختن هنجارهـاي اجتمـاعي بـه شـيوه            ,مشكالتحل اين   

پيامد مستقيم چنين موضعي غفلـت دائمـي از         . نظامي و پليسي است   
  پديده ها و حـاكم سـاختن فضـاي  نظـامي            اينعوامل اجتماعي بروز    
جنگ و مدرنيته هر كدام به سهم خـود         , انقالب .گري در جامعه است   

سـتايش بـيش از حـد       . ندخانواده را تا سر حد نهايي تضـعيف سـاخت         
هـم در دوره اي كـه انسـان فردگـراي             خانوادگي آن   خانواده و روابط  

 بـيش از پـيش بـه        , با خانواده داشته باشد     را مدرن بايد حداقل روابط   
هـر چـه    در چنين وضـعيتي     . تنش ميان خانواده و فرد دامن مي زند         

  بــر تعــداد دختــران فــراري و معتــادان جامعــه افــزوده       بيشــتر
اكنون وقت آن است كـه نهادهـاي مـدرن ، انجمـن هـاي               . ودمي ش 

گروه هاي خـود خواسـته و آزاد  از دسـت انـدازي هـاي                , داوطلبانه  
هـاي انجـام    دولت، فرد را به دامان  خود برند و بخشي از مسـئوليت      

 .نشده دولت و فشار وارد بر خانواده را متقبل  شوند
 فرد در ميان خانواده و      ديالكتيك شوم دولت و خانواده و گرفتار شدن       

هــاي خــود شــيفته يــا  ظهــور انســان« نهادهــاي دولتــي منجــر بــه 
چنـين فـردي اسـير نهـاد يـا همـان نيروهـاي              . مي شود    »نارسيست

 يـا عقـل  انتقـادي     »من« كه  در حالي . ظلماني به تعبير فرويد است    
 اصل واقعيت به فراموشي سپرده مي شـود و اصـل         .در او مسدود شده   

 بـر او    . با يكديگر تلفيق شوند      كه مي توانند كامال    ,يزه مرگ لذت يا غر  
هاي اقتدارگراي خود شيفته مثل گروه       تشكيل گروه  .سلطه مي يابند  
 حاضر بـه تـرك روح       , قول قاضي پرونده تا دم مرگ     ه  كركس ها كه ب   

 جـايگزين اخـوت هـاي       .سركش و اعتقادات طغيان گر خـود نبودنـد        
 مهربانانه ، در غلتيدن به دامان سكس   جنايتكارانه به جاي اخوت هاي    

 ناشـي  ,قتل هاي زنجيره اي مثل آنچه كه در مشـهد رخ داد     , و اعتياد 
در اين ميان اعتياد   . در جامعه هستند   هاي مدني عقالني  ه  گرواز نبود   

هـايي بـه    معتاد همچون قهرمانان چنـين گـروه    .داستاني ديرينه است  
ويژگـي  (   ر ا فراموش كنـد اي ابدي است تا زمان و مكان   هئدنبال نش 
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 .و عاشقانه تا پاي مـرگ دسـت از لـذت نشـويد             )نهاد به تعبير فرويد   
 عقالني ترين شيوه بـراي زنـدگي كـردن در جامعـه اي          ,شايد اعتياد 

 بـه فـرد معتـاد   . است كه امكان دسترسي به خواسته ها وجود نـدارد     
تمـامي احتياجـات خـود بـه خـانواده ، كـودك و               ,ترين شكل    ارزان

 احترام ديگران و مسئوليت اجتمـاعي را مـي كُشـد و غـرق در لـذت                 
اعتياد در غياب وفاق اجتماعي ، سهل ترين راه براي بي نياز            .مي ميرد 

شدن از ديگران و هر نوع رابطه انساني يا به عبارت ديگر راندن خـود               
 .شيفتگي تا سر حد مرگ است

رون جامعـه   در اين نوشتار مختصرسعي شد تا تصـويري از واقعيـت د           
 فـردي را مـي بينـيم كـه اسـير            ,در اين تصوير  . ايران نشان داده شود   

به .روابطي است كه او را به سوي تالطم روحي و رواني سوق مي دهد             
نظر مي رسد نهادهايي كه بايد وي را در رسـيدن بـه زنـدگي آسـوده       

چـون قـادر بـه درك     , ياريگر باشـند ، در مقابـل او قـرار گرفتـه انـد         
و  هـا  از ايـن رو سياسـت     . د مدرن و نيازهاي وي نيستند     شخصيت فر 

اين سياسـت هـا     .استراتژي هاي كاهش تقاضا الزامي به نظرمي رسند       
 اسـتوار   پيشگيري ، درمان و كاهش آسـيب هـا        كه بر اصول سه گانه      

 نهادهاي خـانواده ،  مدرسـه ، دولـت و محـيط اجتمـاعي را                  ,هستند
ه چهار رابطه فرد با خانواده، فرد با راهي نداريم جز آنك. نده انشانه رفت

دولت ، فرد با مدرسه و فرد با محيط اجتماعي وي را آسيب شناسي              
استحكام و درمان آسـيب هـاي ايـن رابطـه هـيچ              .و تصحيح  نمائيم   

 )انگاره(م  يارادااگر چه معتقديم پ   . گري ندارد  نيازي به پليس و نظامي    
 اما شـرط    . باقي بماند  كنترل عرضه يا كاهش عرضه بايد به قوت خود        

اسـتراتژي كـاهش تقاضـا      موادمخـدر   كافي براي كنترل سوء مصرف      
 . است
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