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«رسالت» چرایی افزایش مصرف مواد مخدر را در یک سال اخیر بررسی میکند

گروه اجتماعی
ن که
اتفاقناخوشایندیر خداده؛ای 
قاچاقچیانومصرف کنندگانموادمخدر
با شیوع کرونا از فعالیت خود بازنماندند.
بیکاریوافسردگیواضطراببرآمدهازدل
این روزها نیز بسیاری را به سمتوسوی
استفاده از انواع مواد اعتیادآور سوق
داده است تا به آرامشی هرچند موقت و
گذرا دست یابند! جیووانا کمپلو رئیس
بخش پیشگیری ،درمان و بازتوانی دفتر
مقابله با موادمخدر سازمان ملل متحد،
دراینباره می گوید « :به دلیل همه گیری
کرونا ،وابستگی به موادمخدر در دنیا
افزایش یافته است ،لذا باید فعالیتهای
جمعیدر کشورهابرایتقویتبرنامههای
پیشگیری از اعتیاد انجام شود .این مهم
برایرشدسالمتعمومیوتحققجامعه
سالمسودمنداست».هرچنددر کشور ما
آماری رسمی در رابطه با افزایش مصرف
موادمخدردردوران کروناموجودنیستاما
کارشناسان معتقدند در ایران نیز همانند
سایر نقاط جهان عوارض روحی و روانی
ناشی از فشارهای اقتصادی و قرنطینه و
کاهش فعالیتهای اجتماعی و از طرفی
افزایش تولید مواد مخدر صنعتی داخلی
در سایه کاهش قاچاق مواد ،حتما بر
باال رفتن مصرف مخدرها بهویژه در بین
جوانان تأثیرگذار بوده است.
دالیل افزایش مصرف مواد مخدر
در ایام کرونا
رضا تویسرکا نمنش ،مدیرکل درمان
و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه
با مواد مخدر تأ کید می کند:با کاهش
چشمگیرپروازهاوحملونقلبینالمللی
در ایام کرونا امکان ترانزیت مواد مخدر
در کشورهای مختلف ازجمله ایران
کاهشیافتهاست کهاینخودبرباال رفتن
قیمت مواد تأثیرگذار است ،اما علیرغم
گرانشدنمواداولیهمخدرها،قاچاقچیان
بیکار ننشسته و به فکر تولید مواد صنعتی
همچونهروئینتزریقی،شیشهو کرا کدر
داخل افتادهاند .افزایش تولید این مواد
طبیعتا افزایش مصرف را در پی داشته
است .فرزانه سهرابی ،معاون اجتماعی
مؤسسه کادراس(مرکزتحقیقات،رهیافت
و مطالعات بینالمللی مواد مخدر ) نیز با
اشاره به همین محدودیتهای هوایی
و کند شدن روند عرضه و افزایش تقاضا و
بهتبع آن باال رفتن قیمت بسیاری از مواد
می گوید«:در ایرانبهدلیلمحدودیتدر
قاچاق تریا ک و افزایش قیمت آن ،برخی
مصرف کنندگان از تریا ک روی به مصرف
هروئین آوردهاند که هم ارزانتر است و
هم قدرت نشئگی باالتری دارد » .وی
این اختالل در زنجیره عرضه مواد و روی
آوردنبهموادتولیدیمنطقهایبهعنوان
جایگزینموادقاچاقرامتوجه کشورهای
ی گوید«:بهعنوانمثال
دیگرنیزمیداندوم 
ذائقهمردماروپادر مصرفمواد کوکائینو
هروئین است که بیشتر این مواد از طریق
قاچاق وارد کشورهای اروپایی میشود،
اما درنتیجه همه گیری کرونا و اختالل در
عرضه و قاچاق آنها ،مصرف کنندگان
روی به مصرف موادی مانند کانابیس
آوردهاند که دسترسی راحتتری به آن
دارند ،به همین دلیل قیمت این ماده با
افزایش روبهرو شده است» .
تویسرکان منش ،مدیرکل درمان و
حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با
مواد مخدر کاهش ظرفیت پذیرش در
کمپهای ترک اعتیاد بهمنظور حفظ
فاصله گذاری اجتماعی و از سوی دیگر،
مراجعه کمتر معتادان به مرا کز درمانی و
مطبها از ترس ابتال به کرونا ،دسترسی
معتادانبهدرمانهایداروییرابامشکل
مواجه کردهووابستگیآنانبهموادمخدر
را افزایش داده است .بیتردید در سایه
کنترل و درمان بیماران کرونایی ،بحث
دیدگاه

سال سیوششم
شماره9990

یکهتازیاعتیاد درعصرکرونا

درمان معتادان برای سیستم بهداشت
و درمان کشور به حاشیه رفته است که
این خود میتواند یکی از دالیل افزایش
اعتیاد در این ایام باشد .مدیرکل درمان
و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با
مواد مخدر ،بیکاری را یکی دیگر از دالیل
افزایشاعتیاددرروزهای کروناییمیداند:
«نگرانیاقتصادی،افسردگی،اضطرابو
مشکالتاجتماعیوفرهنگی،همگیناشی
از این بیکارشدنهاست .بیکارشدگان
به خیال خودشان برای این که از این
فشار روحی و روانی خالص شوند ،به
الکل و مواد مخدر روی میآورند ،اما از
چاله به چاه میافتند» و درنهایت این که
قرنطینههای اجباری باعث شده دست
بسیاری از معتادان رو شود ،معتادانی که
پیشازاین،اعتیادشاناز دیدخانوادهها
پنهان بوده است.
جوانانونوجوانانطعمهسودا گران
مواد مخدر در فضای مجازی
البته میتوان به موارد دیگری هم اشاره
کرد ،این که کمتر جوان و نوجوانی است
که این روزها به فضای مجازی آشنایی و
البتهدسترسینداشتهباشد.در شرایطی

که کروناباعثشدهبسیاریازفروشندگان
مواد مخدر سروکلهشان در پاتوقهای
حضوری کمتر پیدا شود ،بستر فضای
مجازی به جوالنگاهی مطلوب برای این
افرادوتبلیغانواعمواداعتیادآوربدلشده
است.معاوناجتماعیمؤسسه کادراس،
فضای مجازی را بستری میداند که به
دلیلحضور گستردهودرعینحالپنهان
نوجوانانوجواناندرآن،برایسودجویان
و قاچاقچیان انواع مواد بسیار سودآور
و مطمئن است«:افراد فعال در حوزه
قاچاق مواد مخدر  ،نوجوانان و جوانان
را از طریق فضای مجازی ترغیب می کنند
که مصرف برخی از مواد اعتیادآور نیست
تا از این طریق آنها را وارد زنجیره عرضه
و تقاضای مواد کنند ،چرا که نوجوانان و
جوانان بهعنوان افرادی که دارای سن
کمی هستند و در صورت ابتالی به اعتیاد
سالیان سال ممکن است مواد مصرف

کنند ،بهعنوان مشتریان دائمی برای
فروشندگانوقاچاقچیانموادسودآوری
باالتری دارند» .
حدود  2میلیون و  800هزار معتاد
رسمی در کشور
طبق آمار رسمی ،حدود  ۲میلیون و
 ۸۰۰هزار معتاد رسمی در کشور داریم
و تخمین زده میشود که یکمیلیون
و  ۴۰۰هزار معتاد نیز شناسایی نشده
باشند .همچنین بیش از  ۶۴هزار معتاد
متجاهر و بیش از یکمیلیون و  ۶۰۰هزار
نفر معتاد که بهصورت تفننی مواد مخدر
استفاده می کنند ،در کشور وجود دارد.
اصغراصالنی،معاونمقابلهباعرضهوامور
بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز
می گوید :بر اساس آخرین شیوع شناسی
در سال  ۱۳۹۶از جمعیت  ۱۵سال تا ۶۴
سال  5.4درصد جمعیت کشور با این
معضل دست به گریبان هستند .وی
بابیان این که امروز بیش از  ۸۰۰نوع از
انواع مواد مخدر روانگردان در کشورهای
اروپایی تولید میشود ،توضیح میدهد:
«باتوجهبهاقدامهایپیشگیرانهدر زمان
حاضر بیش از  5تا  ۶نوع آن در کشور وجود
ندارد و آنهم با اقدامات ،اطالعرسانی و
آ گاهسازی در حال کنترل هستیم» .
در ایام کرونا مصرف سیگار ،الکل و
قلیان بیش از مواد بوده است
«فریدبراتیسده»،مدیرکلدفترپیشگیری
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور
بهمنظور وا کاوی جریان اعتیاد در کشور
پس از کرونا و دالیل گرایش به مخدرها
و ضرورت مباحث پیشگیری ،نکاتی را
مطر ح می کند« .براتی سده» بابیان
این که یکی از راههایی که برخی افراد در
شرایط تنش و استرس و به هم خوردن
بهداشتروانیشانبهآنرویمیآورند،
مصرفموادیاست کهآنانراتخدیر کند
به « رسالت » می گوید « :این گرایش تنها
در مورد انواع مواد مخدر نیست بلکه
سیگار ،الکل و قلیان و درواقع هر آنچه
بتواند به آ نها کمک کند تا اوضاع را
کنترل کرده و خود را با آن انطباق بدهند
شامل میشود .به این رفتار مقابله منفی
یااز عقدهبرآمدنمنفیمی گویند.در ایام
کرونا احتمال دارد این رفتار بیشتر شده
باشد اما بیش از آنکه بهصورت مصرف
مواد باشد ،به شکل استعمال سیگار و
مشروبات خود را نشان میدهد .البته
من آماری ندارم تا بخواهم بهصراحت
بگویم مصرف مواد افزایش یافته است
یا خیر اما منطقا میپذیریم که مصرف
سیگار ،الکل یا قلیان ممکن است بیشتر
شده باشد» .
آثارسوءمصرفمخدرهاوروانگردانها
بر عملکرد سیستم مغزی
وی با اشاره به این که مواد مخدر و
روا ن گردا نها بر روی سیستم مغزی
ما بهعنوان سیستم فرمانده بدن اثر
سوء دارند ،در رابطه با آثار کوتاهمدت
و درازمدت این مصرف عنوان می کند:
«بخشیاز اینآثار ،کوتاهمدتاستیعنی
بهمحض این که مصرف انجام میشود
در کنار آن لذت و تخدیر اولیه ،آثار سوء
خود را نشان میدهد .آثاری همچون
گیجی ،عدم توانایی در تصمیم گیری
یا گرفتن تصمیمات اشتباه ،رفتارهای
بدون برنامه و حسابنشده ،رفتارهای
پرخطر جنسی ،سرعت سرسا مآور در
رانندگی و خودزنی یا دیگر زنی و خودکشی
یا دیگر کشی .همچنین برخی افراد که از
موادتوهمزایینظیر الاسدی()LSDیا
ی کنند،ممکن
دیامتی()DMTاستفادهم 
است به رفتارهای پرخطری دست بزنند
که منجر به از دست دادن جانشان شود
مانندباز کردندر خودرودر زمانرانندگی
وپرتابخودبهبیرون.مصرفموادمخدر
آثارسوءدرازمدتینظیرازدسترفتنتوان

حافظهوپتانسیلتوجهودقت،ناتوانیدر
تصمیم گیری ،از دست رفتن توان بدنی
به لحاظ جسمی و جنسی و بحرانهای
اقتصادی و خانوادگی نیز به همراه دارد.
برخی افراد ممکن است احساس کنند
مصرف مواد برای تقویت قوای جنسی
خوب است اما اثر آن در درازمدت عکس
این تصور اشتباه است و فردی که مصرف
موادمخدرداردازلحاظجنسی کامالناتوان
میشود .همچنین برخی خانمها تحت
تأثیر تبلیغات آرایشگاهها گمان می کنند
مصرفموادباعثسفیدییاجوانترشدن
پوستشان میشود اما واقعیت این است
در درازمدت چهره آنان پیرتر و شکستهتر
شدهوزیباییاز آن گرفتهمیشود.صورت
مصرف کنندگانشیشهبعداز مدتی کامال
میشکند یا زخمها و کرشهایی در آن
پدیدار میشود» .
پیشگیری؛ یک اصل مهم
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور با تأ کید بر
این که امکان دسترسی به مواد مخدر
در همهجا فراهم است ،پیشگیری را در
کاهش آسیبها یک اصل مهم دانسته
و می گوید«:پیشگیری وضعی یعنی هم
پیشگیریبهلحاظآموزشوآ گاهیبخشی
وهمپیشگیریمحیطی.خوشبختانهدر
حالحاضردستگاههایمختلفیدرحوزه
پیشگیری واردشدهاند .بهعنوانمثال
طرح یاری گران زندگی که ستاد مبارزه با
موادمخدر از آنحمایتمی کند.یا قبلاز
کروناودرزمانبازبودنمدارس،طرحی که
از سوینیرویانتظامیدر اطرافمدارس
برای برخورد با قاچاقچیان و فروشندگان
خرد اجرا میشد ،ازجمله این اقدامات
پیشگیرانه هستند ،اما نکته مهم این که
برنامههایپیشگیریبایدمبتنیبرشواهد
علمیباشدیعنیاثربخشیآنواقعاسنجیده
شود و چنانچه برخی از این برنامهها فاقد
اثربخشی ارزیابی شد ،اجرای آن متوقف
شود ،چرا که در بحث پیشگیری ،منابع
مالی ما محدود است لذا باید درست و
بهموقع هزینه کنیم» .
«براتی سده» در خصوص فعالیتهای
پیشگیری کهدر کشور وسازمانبهزیستی
ی گوید «:کارزارهای
درحالانجاماست،م 
رسانهای که از سال گذشته تابهحال
علیرغمبحث کرونادرموردمصرفموادی
مثل گلوشیشهدر سطح کشور داشتیم.
طرحیبهنامپازکداریمدر رابطهبا زنانو
کودکانی کهاز خانوادههایمعتادهستند
و در محلههای پرخطر زندگی می کنند.
همچنین طرحی را در بهزیستی داریم به
نام طرح کیان برای پیشگیری از مصرف
مواد در ادارات که اینها هر ازگاهی تست
میشوند و چنانچه فردی برای درمان
داوطلب بود ،هزینههای او را پرداخت
می کنیم .در همین طرح ،آموزشهایی
برای کارمندان ادارات داریم تا بتوانند
در شرایط استرسزای محیط کار ،خود
را کنترل کرده و بهرهوریشان را افزایش
دهند .ما در رابطه با مصرف مواد مخدر
و تخدیر کننده و آثار سوء آنها از فضای
مجازیبهخوبیاستفاده کردیم.پیامهای
کوتاه یک ونیم دقیقهای را بدون این که
اشار ه کنیماینهارابهزیستییادستگاههای
دیگر تهیه کردهاند در فضای مجازی به
اشترا ک می گذاریم که با استقبال بسیار
خوبیمواجهشدهاست.همچنینخطملی
اعتیاد با شماره  09628یک خط کشوری
است که مردم تماس می گیرند و در مورد
عالئم مصرف مواد در فرزندانشان و مرا کز
درمانی دارای مجوز از بهزیستی و وزارت
بهداشت راهنمایی می گیرند».
عمده مصر ف کنندگان در سنین
جوانی هستند
«براتی سده» این اقدامات پیشگیرانه
را باهدف کاهش گرایش به مصرف مواد

فرید براتی سده
ما سالمند باالی  65سال داریم که
مصر فکننده است یا دختر و پسر
نوجوان گرفتار موادنیزداریماماعمده
مصرفکنندگانمادرسنینجوانیبین
20تا35و40سالگیهستند،یعنیدرست
در سنین باروری و البته بیکاری هم به
لحاظ اقتصادی میتواند برای جامعه
مشکلساز باشدوبهلحاظروانیافراد
را به مواد وابسته کند

سعید صفاتیان
مطابق آنچه سازمانهای بینالمللی
همزمانباهم ه گیری کروناازآنصحبت
میکنند ،این است که یک تغییر در
الگوی مصرف و قیمت مواد و بهتبع
آن میزان مصرف در دنیا به وجود آمده
است .گرانتر شدن حملونقلها و
تولید کمتر ،هزینههای بیشتری برای
قاچاقچیان به همراه دارد و درنتیجه
قیمت مواد افزایشیافته است و دوم
این که زمان بیکاری افراد مخصوصا
نوجوانها و تنهایی آنها بیشتر شده
درنتیجه الگوهای مصرف مقداری در
دنیا بههمریخته و به سمت الگوهای
جدیدتر رفته است

مؤثر دانسته و بابیان این که مواد مخدر
تمام گروههای سنی را درگیر کرده است،
می گوید«:ما سالمند باالی  65سال
داریم کهمصرف کنندهاستیادختروپسر
نوجوان گرفتار مواد نیز داریم اما عمده
مصرف کنندگان ما در سنین جوانی بین
 20تا  35و  40سالگی هستند یعنی درست
در سنین باروری و البته بیکاری هم به
لحاظ اقتصادی میتواند برای جامعه
مشکلساز باشد و به لحاظ روانی افراد
را به مواد وابسته کند» .
کنجکاویوحسناامیدی،دوعامل
گرایش جوانان به سمت مواد
«سعید صفاتیان» ،پژوهشگر مواد مخدر
هم می گوید:ا گر بخواهیم علتهای
شخصی ،خانوادگی و اجتماعی گرایش
جوانان و نوجوانان به سمت مصرف
مواد روان گردان را برشماریم ،به نزدیک
 200علت میرسیم« .صفاتیان» در
گفتوگو با «رسالت» دو ،سه دلیل اصلی
این مهم را این گونه عنوان می کند:
«اولین علت ،بحث کنجکاوی است.
جوان و نوجوان درنتیجه کنجکاوی که
فالنمادهروان گردانزردوقرمزوآبیرنگ
چیست و چه فرقی با سایر مواد دارد،
به دنبال مصرف آنها میرود .دومین
دلیل حس ناامیدی است که در جوانان
در شرایط کرونا ایجاد شده است .این
معضلی که نهتنها در ایران بلکه در همه
جای دنیا به وجود آمده است ،جوانان را
اذیت کرده و آنان را به سمت مصرف مواد
سوق میدهد و سومین دلیل نیز قیمت
مواد و دسترسی به آن و قوانینی که برای
مجازاتوجودداردوبحثهایپیشگیری
و میزان اثربخشی آن است».
کرونا و الگوهای جدید مصرف
«صفاتیان» آمار و ارقامی از مصرف مواد
روان گردان در کشور ندارد ،چرا که اساسا
چنینآماریموجودنیستتادر خصوص
افزایش یافتن یا نیافتن آن در ایام کرونا
بتواناظهارنظر کرد،بااینحالمی گوید:
«بهطورکلی آنچه که سازما نهای
بینالمللی در طول یک سال گذشته و
همزمان با همه گیری کرونا از آن صحبت
می کنند،ایناست کهیکتغییردر الگوی
مصرف و قیمت مواد و بهتبع آن میزان
مصرف مواد در دنیا به وجود آمده است.
گرانتر شدن حملونقلها و تولید کمتر،
هزینههای بیشتری برای قاچاقچیان
به همراه دارد و درنتیجه قیمت مواد
افزایش یافته است و دوم این که زمان

دجله و فرات ،قدرت طبیعت یا قدرت سیاست

اسداهلل قاضی مرادی -عضو بازنشسته هیئتعلمی
پژوهشکده حفاظت خا ک و آبخیزداری کشور ،بخش
تحقیقات مهندسی رودخانه
رودخانه شریان زندگی است و ا گر نتواند آب را به مقدار الزم به تمام
مناطق حوضه آبریزش برساند ،برخی از مناطق آن دچار ضعف
عملکردطبیعیمیشوندوسایرمناطقحوضهاز کاراییبهینهافتاده
و درنهایت کار توسعه در آن به توسعهای کاریکاتوری میانجامد نه
توسعهای مبتنی بر اصول قوانین حا کم بر طبیعت و واقعبینانه.
اهمیت این موضوع راجع به رودخانههای بینالمللی که از چند
ی کنند دوچندان است ،زیرا یکی از این اصول که اصل
کشور عبور م 
جامعیت و یکپارچگی موردنیاز برای مدیریت این رودخانههاست
تحتتأثیرتفاوتهایسیاسیحا کمبر کشورهایمشمولبهحاشیه
میرودوبدینجهتاست کهرعایتآندرحوضهآبریزرودخانههای
دجلهوفراترامیتوانعاملبهوجودآمدنتمدنهاییاز سومری
تا اسالمی گذشته در این حوضه آبریز بهحساب آورد و یا یکپارچگی
حا کمیتقویسیاسیحکومتعثمانیبرحوضهآبریزیادشدهطی
چهارصدسال،توانستضمنبهرهمندیآناز قدرتطبیعت ،آن
را از بروز مشکالتی از قبیل بحران آب ،بحران ریزگردها ،ناپایداری
توسعهوبحرانمدیریتبهصورتچالشهایبسیارجدی کهامروز
با آن دستب ه گریبان است دور نگه دارد.
قدرت طبیعت دریکی از «جنات اربعه دنیا» به نام سرزمین
بینالنهرین قابلمشاهده است .در این سرزمین ،رودهای دجله
و فرات و تمامی آبراههای فرعی این دو رود در حوضه آبریز بزرگی
به مساحت حدود ۶۰0هزار کیلومترمربع قرار دارد که اصلیترین

سیستم رودخانهای غرب آسیا بهحساب میآید .آنها از کشور
ارمنستان در شرق ترکیه سرچشمه گرفته و با گذشتن از سوریه و
عراق به خلیجفارس میریزند.
حوضه آبریز رودخانههای دجله و فرات
حفظوتأمینپایداریدرحوضهرودخانههانیازمندتوجهیعمیقو
نگرشیجامعاست كهاساسآنرابرخورداریازنگاها كوسیستمیبه
رودخانههاتشكیلمیدهد کهالزاماتچنینا كوسیستمیعبارتاند
از :الف) بهرهبرداری تا حدومرز آن است ،زیرا ا گرچه تجدیدپذیر
است ،آسیبپذیر و شکننده نیز هست .ب) اصول الیتغیری بر آن
حا کم است که رعایت نمودن آنها ،انسان را بهجای بر آنها بودن
بهطرف با آنها بودن میبرد که این به رویارویی انسان با طبیعت
نمیانجامد .در فقدان چنین نگاهی است که مدیریت منابع
آب ضعیف در حوضه آبریز با اقداماتی نظیر تغییر مسیر آبهای
سطحی ،احداث سدها و استفاده بیشازاندازه و نابجا از منابع
آب باعث میشود دشتها و تاالبها خشک شوند ،زمینهای
کشاورزی براثر تغییر حسابنشده دبی جریان آب به حال خود رها
و برای تشدید تولید ریزگردها آماده شوند و به این دلیل است که
طوفانهای گردوغباردراینحوضهآبریزدرمنطقهغربآسیاازجمله
پدیدههای طبیعی  -انسانی در ا کوسیستم منطقه هستند که در
سالهای اخیر به لحاظ گستره مکانی و فراوانی وقوع ،رشد سریع و
غیرطبیعیداشتهاند.قدرتسیاسیدر شرایط کنونی،مشکالتیرا
برایندورودخانهوحوضه آبریزآنحا کم کردهاست.اینمشکالت
عبارتاند از :فقدان رژیم حقوقی آبی موردقبول هر سه کشور برای
تعیین میزان حقابه موردنیاز و طبیعی ،مقطعی بودن پیشینه

مذا کرات سه کشور دراینباره ،ضعف دولتهای عراق و سوریه و
جنگهای طوالنیمدت منطقهای و نبود اراده معطوف به حل
کامل مسئله میان این سه کشور است .چنین شرایطی ،پرداختن
به مسائل محیطزیستی را عمال از حوزه اولویتهای کشورهای
منطقه بهطور عموم و کشورهای پاییندستی بهطور خاص خارج
کرده است .برای مثال ،روند توسعه ناهماهنگ جنوب شرق ترکیه
بهعنوان یکی از غنیترین و حاصلخیزترین مناطق جغرافیایی این
کشور در قالب پروژهای با عنوان گاپ ( )GAPادامه دارد که در اثر
مهار آب ،گسستا کولوژیکبینباالدستوپاییندستحوضهبه
وجودمیآید.در همینرابطهدکترناصر کرمی،استاددانشگاهبرگن
نروژ و متخصص مسائل آب و محیطزیست معتقد است :آنسوی
این اقدامات ترکیه یک هشدار خطرنا ک بینالمللی وجود دارد زیرا
اقدامات ترکیه بسیار پیچیده ،خطرنا ک و البته سیاسی هستند.
پدیدهای که به چنین شرایطی دامن میزند استفاده ابزاری از آب
توسط کشورهایی مثل آمریکاست .بنا بر اظهارنظر آقای صمد
قائم پناه ،کارشناس مسائل بینالملل و استاد دانشگاه ،آمریکا که
از حقوق بشر بهعنوان یک اهرم در سیاست خارجی خود استفاده
ی کند ،قطعا ممکن استچنین وضعیتی را مخصوصا در منطقه
م 
خاورمیانهپیدا کندوبهعنواناهرمیمهمدرروابطسیاستخارجی
ن که،یکیاز جوهرههایجهان
کشورهاحائزاهمیتشودونهایتاای 
بدون مرز را تحکیم نگرش و بینش همراه با طبیعت و محیطزیست
بودن ،تشکیل میدهد که هدف آن جلوگیری از ایجاد شکاف بین
رابطهانسانومحیطپیرامونآنورویاروییایندواست.در چنین
جهانیسرنوشت کشورهاهرروزبههموابستهترمیشودواینجهان،

بیکاری افراد مخصوصا نوجوا نها و
جوانها و خلوت و تنهایی آنها بیشتر
شده است،درنتیجه مقداری الگوهای
مصرف در دنیا بههمریخته و به سمت
الگوهای جدیدتر رفته است» .
بهتازگی در شبکههای اجتماعی فیلمی
دستبهدست میشود مبنی بر عرضه
مادهمخدر شیشهدر رنگهایمختلف
و جذاب تا بتوانند گروههای کمسنو
سال را فریب داده و به این مواد آلوده
کنند.
پایه تمام مواد روا نگردا نها شیشه
است
این پژوهشگر مواد مخدر پایه تمام
روا ن گردا نها را شیشه میداند و
تولید آ نها در رنگهای مختلف را
تنها تبلیغات جدید قاچاقچیان برای
ایجاد رقابت بین انواع مواد و افزایش
گرایش مصرف کنندگان برای خرید آنها
عنوان کرده و تأ کید می کند  «:زمانی که
می گویید شیشه ،مشخص است شما
با چه مادهای سروکار دارید اما با تغییر
نام آن به روان گردان زرد و آبی و قرمز و
تعریف نوع خاصی از اثربخشی برای آن،
یک بازار عرضه و تقاضای جدیدی ایجاد
می کند کهتعدادمصرف کنندگانمواداز
اینطریقباال میرود.اینموضوعمنرا
یادحدود20سالپیشمیاندازد؛زمانی
که وقتی ال اس دی که یک ماده توهمزا
و بهصورت تمبرهای کوچک یکسانت
در یکسانت است به بازار آمده بود .این
ماده در الگوها و مدلهای مختلف وارد
بازار شد و ما ا کنون بیش از 700تا 800نوع
رنگ و مدل ال اس دی در دنیا داریم.
شاید در مورد شیشه نیز قاچاقچیان
دارند همین رویه را در پیش می گیرند
و آن را تحت عناوین مختلف در جامعه
تست می کنند تا ببینند شرایط به چه
صورت است ،اما واقعیت این است که
پایهاصلیهمهاینهاشیشهیاافدرینیا
آمفتامین است .متأسفانه یکی دو سال
است افغانستان دارد از افدرین برای
ی کند کهتوانسته
تولیدشیشهاستفادهم 
از این طریق قیمت مواد روان گردان را
پایین بیاورد .یعنی دیگر نیازی به تولید
بهصورت صنعتی نیست و این را دارد
بهصورت طبیعی تولید می کند .ازلحاظ
علمیوسطحعوارضهمهاینهایکاسم
بیشتر ندارند هرچند ممکن است برای
جلب نظر و کنجکاوی مشتری نامهای
خاصی بر روی آنها بگذارند» .

اختالل شخصیت در افراد گرفتار
مواد مخدر و روانگردان
هریک از این مخدرها تحت هر نام و عنوانی ،آثار
سوئی دارند که شامل عوارض جسمی و روانی
است و قابل کتمان نیست که در کوتاهمدت و
درازمدت اثرات خود را میگذارد« .صفاتیان»
در این رابطه خاطرنشان میکند«:عوارض
جسمی آن تأثیراتی است که بر روی قلب و
ریه می گذارد و احتمال دارد نارسایی کلیوی
ایجاد کند .چنانچه فرم تزریقی استفاده شود،
میتواند در محل تزریق مشکالتی ایجاد کند.
در مصر فکنند ههای تزریقی بیمار یهای
عفونیمثلهپاتیتیاایدز بهراحتیانتقالپیدا
میکند.برایافرادی کهمصرفهایاستنشاقی
دارند ،تأثیر زیادی بر روی سیستمهای بینایی
و حتی چشایی آنان میگذارد ،اما عوارض
روانی مصرف روانگردانها مهمتر است که
شامل :تغییرات در خلقوخو و ایجاد اضطراب
و افسردگی میشود .افسردگیهای این دسته
از افراد معموال مقاوم به درمان است یعنی با هر
دارویی بهراحتی قابلکنترل نیست و شاید دو،
سه سال طول بکشد تا درمان شود .همچنین
اینها افرادی هستند که نسبت به جامعه،
خانواده و یا همسرشان بدبین هستند .در
بسیاری از موارد این شک و بدبینی منجر به
درگیریوطالقمیشود.افراد گرفتارروانگردان
دچارتوهمهایمختلفاعمازبینایی،شنوایی،
چشایی و هذیان میشوند .بهعنوانمثال فرد
گمان می کند روی بدنش عقرب راه میرود یا در
معدهاش مار است .این عوارض باعث میشود
اینافرادآنقدر اختاللشخصیتپیدا کنند که
دیگر نتوانند در جامعه بهعنوان یک فرد عادی
کار کنند یا به زندگیشان برسند» .
برنامههای پیشگیری باید قوی شود
ویباتأ کیدبرلزومقویترشدنبرنامههای
پیشگیری عنوان می کند  « :دسترسی به
اینمواددرجامعهراحتاست.البتهپلیس
بسیار زحمت می کشد و دستگیریهای
زیادی دارد .در فضای مجازی که این
مواد پخش میشود ،پلیس بسیاری از
مرا کزتوزیعموادروان گردانوبهاصطالح
آشپزخانههاراتعطیل کردهاست.سیستم
قضائی برخورد بسیار شدیدی می کند و
اصالح قانون به ضرر قاچاقچیان شده
است اما به هر صورت شرایط جامعه
یکسری جوانان را به سمت مصرف مواد
سوقمیدهدوآنان بهسراغشمیروند.
اینجاست که بحث اهمیت برنامههای
پیشگیری خود را نشان میدهد .این
برنامهها کمرنگ است و باید قویتر از
اینها باشد» .

ایجاد دریاچه تفریحی ،باغستان
 ٣هزارساله قزوین را نابود میکند

جهانی نخواهد بود که در آن هر کشوری راه خود را برود .بنابراین
چنانچه کشوری بخواهد از آب بهعنوان قدرت سیاسی بهره ببرد
باید بداند بدون در نظر گرفتن واقعیت قدرت طبیعت به نتیجه
نمیرسد زیرا کار او نشستن بر شاخه و ُبن بریدن است که درنتیجه
آن پرداختن به مسائل محیطزیستی عمال از حوزه اولویتهای
کشورها خارج میشود که استاد دانشگاه برگن آن را یک هشدار
خطرنا ک بینالمللی میداند.

فاطمهظفرنژاد-پژوهشگرحوزهآب
وتوسعهپایدار
سدالستیكیودریاچهتفریحیشهرداریقزوین
دستکم  ١٠٠٠هكتار از باغستان  ٣هزارساله
قزوینرانابودخواهد كردوزمینهسازسودا گری
و زمینخواری در  ٢٠٠٠هكتار دیگر آن خواهد
شد .باغستانی كه ثبت میراث
ملیشدهودرروندمستندسازی
برای ثبت جهانیشدن است.
شهرداریقزوینهدفاینطرح
ناسازگاررا گردشگریاعالم كرده،
درحالی كه گردشگری کهبهقزوین
میرودخواهاندیدنمناظریاز
طبیعتویژهوتمدن٨هزارسالهقزویناست
نهپارک و دریاچه مصنوعی و ...كه در خود
غربنیزمنسوخشدهاست.باغدارانحقابه
بر از رودخانه ارنجک (باراجین) و نیز خبرگان
آب و صاحبنظران شهرسازی پایدار كشور،
احداثسدالستیکیوایجاددریاچهتفریحیرا
نادرستوتجاوزبهحقابههزارانسالهباغستان
میدانندودربارهآسیبهایی کهساختاین

ه

شدار

دریاچهبهبخشبزرگیازباغستانوهویتشهر
 ٨هزارسالهقزوینمیزند،هشدار میدهند.
اینطرحناسازگار تقلیدی-تزئینیبانادیده
گرفتنضوابطسازمانبرنامهوبودجه،ضوابط
طر حهای آب ،رأی شورای عالی معماری
شهرسازی،ضوابطجهانیشهرسازیپایدار
و موازین توسعه پایدار در دست
اجراست و تا كنون هیچگونه
گزارش ارزیابی زیستمحیطی،
ارزیابی اقتصادی -اجتماعی،
ارزیابی میراثی و سیمای طرح
از این برنامه ناسازگار ارائه نشده
است.باغداران،مردم،تشکلها،
دانشگاهیانقزوینوهمچنینخبرگانآبو
شهرسازیكشوربااینطرحناسازگارمخالفاند
چون سامانههای ارزشمند قنات/کاریزها،
سامانه ارزشمند مهار سیالب ،شهرسازی
پایدار ،باغات پیرامونی مولد و حافظ امنیت
خورا ک وهویتتمدنقزوینرانادیده گرفته
كه بر پایه موازین شهرسازی پایدار حفظ و
گسترشآنهادر دستور کار است.

