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از هر  100معتاد در کشور  12نفر به گل اعتیاد دارند

«گل» جای شیشه را گرفت
میانگین سن اعتیاد در کشور  24سال است

الهه زارعی
خبرنگار

جامعه بــر اســاس اظهــارات
کارشناســان ذیربــط زنــگ
خطــر مصــرف مــاده مخــدر «گل» در
میــان نوجوانــان و جوانان به صــدا درآمده
اســت ،چراکــه تبلیغــات صــورت گرفتــه
بــرای این مــاده مخــدر تصورات نادرســتی
را دربــاره عــدم اعتیــادآوری و بیخطــر
بودنــش در جامعــه جــا انداختــه اســت.
ماریــت قازاریــان ،رئیــس گــروه پیشــگیری
از اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور در
توگــو بــا خبرنــگار «ایــران عصــر»
گف 
میگویــد :گل کــه مصــرف آن در میــان
نوجوانــان و جوانــان بســیار شــایع شــده ،بــر
خــاف نــام زیبایــش یــک مــاده اعتیــادآور
فوقالعــاده خطرنــاک اســت؛ ولــی
متأســفانه ایــن تصــور اشــتباه بــرای مــردم
شــکل گرفتــه کــه گل اعتیــادآور نیســت و
همیــن امر مجــوز خطرناکی بــرای گرایش
افــراد بــه ســمت ایــن مــاده مخــدر شــده
اســت .رئیــس گــروه پیشــگیری از اعتیــاد
ســازمان بهزیســتی کشــور میافزایــد :از
علــل گرایــش نوجوانــان و جوانــان بــه
ســمت ایــن مــاده مخــدر را میتــوان
کنجــکاوی ،داشــتن دوســتان نامناســب،
قرارگیــری در فضاهــای نادرســت و کمبــود
آگاهــی نســبت بــه نشــانهها و عــوارض این
مــاده مخــدر برشــمرد ،بویــژه افرادی کــه از
قــدرت ریس ـکپذیری باالتــری برخــوردار
هســتند بیشــتر در معــرض خطــر قــرار
دارنــد .وی ادامــه میدهــد :افــراد وقــت
زیــادی را در شــبکههای اجتماعــی ســپری
میکننــد؛ بنابرایــن تبلیغــات گســترده این
مــاده مخــدر در فضاهــای مجــازی هــم
بیتأثیــر نیســت ،گل انــرژی بــاال و نشــاط

کاذبــی بــه فــرد مصرفکننــده میدهــد
کــه بــرای فــرد جــذاب بــه نظــر میرســد؛
بنابرایــن ایــن لذت واهــی نوجوانــان را وارد
چرخــه مصــرف میکنــد ،امــا در واقــع گل
در مغــز و عملکــرد شــناختی تغییراتــی
ایجــاد میکنــد کــه میــل مصــرف را
افزایــش میدهــد .قازاریــان ضمــن اشــاره
بــه عالئــم و عــوارض مصــرف ایــن مــاده
مخــدر اظهــار میکنــد :افزایــش ضربــان
قلــب ،قرمــزی دورچشــم ،خشــکی دهــان
و گلــو ،تأثیــر روی حافظــه کوتــاه مــدت،
حالــت گیجــی و عــدم تمرکــز و افزایــش
اشــتها ،تأثیــر روی سیســتم ایمنــی ،ایجــاد
مشــکل تنفســی از عالئــم و عــوارض
مصــرف گل هســتند کــه در دراز مــدت هم
بــا تأثیــر بــر عملکــرد تحصیلــی و شــغلی
فــرد منجــر بــه گوش ـهگیری و انــزوای فــرد
میشــود و بــا ایجــاد حالتهــای افســردگی
بیتفاوتــی و بیانگیزگــی را در فــرد بــه
وجــود مـیآورد ،ایــن افــراد حتــی تمایل به
انجــام رانندگیهــای پرخطر دارنــد که این
امــر بــرای فــرد و اطرافیــان خطــر جــدی
محســوب میشــود .وی ضمــن تأکیــد
بــر تأثیــر روی باورهــای نادرســت مــردم
دربــاره گل میگویــد :در وهلــه اول بــرای
پیشــگیری از شــیوع آن بایــد آگاهســازی
و حساسســازی در جامعــه از طریــق
کانالهــای ارتباطــی ماننــد ابزارهــای
الکترونیکــی ،مطبوعــات و فضاهــای
مجــازی ایجــاد شــود .در کنــار آن بایــد از
بیلبوردهــا ،بروشــورها ،تبلیغــات روی
اتوبوسهــا و ...اســتفاده کــرد.
رئیــس گــروه پیشــگیری از اعتیــاد
ســازمان بهزیســتی کشــور میافزایــد:
تمــام دســتگاهها بایــد دســت بــه دســت
هــم بدهنــد تــا در زمینــه پیشــگیری از

اعتیــاد گل بــه موفقیــت برســیم ،اگــر
خانوادههــا نســبت بــه عالئــم ایــن مــاده
مخــدر آگاهــی داشــته باشــند میتواننــد
بموقــع از متخصصــان کمــک بگیرنــد.
ضمنــاً خانوادههــا بایــد روی رفــت و آمــد
فرزندانشــان بویــژه در ســنین نوجوانــی،
نحــوه ســپری کــردن اوقــات فراغــت،
دوســتان و خانوادههــای دوســتان
فرزندانشــان نظــارت داشــته باشــند .از
ســوی دیگــر خانوادههــا بــا ایجــاد ارتباطــی
شــاد ،مناســب و ســالم در خانــه میتواننــد
فرزندانشــان را از دنبــال کــردن شــادی و
نشــاط در بیــرون از خانــه بینیــاز کننــد.
وی اذعــان مــیدارد :ســازمان بهزیســتی
بــا راهانــدازی کمپیــن «گل» در نیمــی از
اســتانها در ایــن راســتا گام برداشــته ،امــا
ایــن اقدامــات هــم کافــی نیســت چراکــه باید
تــداوم داشــته باشــد و بــاز هــم تأکیــد میکنم
تمــام دســتگاهها بایــد در ایــن زمینــه بــه
کمــک بیاینــد .تمــام دســتگاههای عضــو
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد ســهم
خــود را در ایــن موضــوع پرداخــت کننــد تــا
راهکارهای پیشــگیرانه مؤثر واقع شــود .البته
ایــن را هــم بایــد گفــت اعتبــارات پیشــگیرانه
کافــی نیســت و آنقــدر کــه بــرای درمــان خرج
میشــود بــرای پیشــگیری هزینــه نمیشــود
و همیــن امــر باعــث میشــود نتوانیــم بــه
موفقیــت نزدیــک شــویم ،اگرچــه همیــن
اقدامــات پیشــگیرانه در همیــن ســطح هــم
انجــام نمیشــد شــیوع ایــن مــاده مخــدر
بیشــتر از االن میشــد.
ëëدرماناعتیادبهگلکارراحتینیست
پرویــز افشــار ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا
توگــو بــا «ایــران عصر»
مــواد مخــدر در گف 
میگویــد :گل ،سرشــاخه گیــاه مــاری
جواناســت و ایــن مــاده اعتیــاد آور درواقــع
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مــاده جدیــدی نیســت بلکــه فقــط میــزان
 htcآن باالتــر اســت.
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر
دربــاره شــیوع ایــن مــاده مخــدر در بیــن
نوجوانــان و جوانــان میافزایــد :اطالعــات
دربــاره شــیوع آن در جمعیــت عمومــی
کشــور یعنــی بیــن افــراد  15تــا  64ســال
موجــود اســت ،امــا اطالعــات دقیقــی
اختصاصــاً دربــاره درصــد شــیوع آن میــان
نوجوانــان و جوانــان نداریــم زیــرا تحقیقــی
در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
وی ادامــه میدهــد :در ســال  90دومیــن
مــاده مخــدر مصرفــی در کشــور ،شیشــه
بــا شــیوع  26درصــد بــود ،امــا در ســال 94
بــر اســاس تحقیــق صــورت گرفتــه ،گل بــا
شــیوع  11تــا  12درصــد جایــگاه دوم را بــه
خــود اختصــاص داده یعنــی از هــر 100
معتــاد در کشــور حــدود  11تــا  12نفــر بــه گل
اعتیــاد دارنــد .افشــار در پاســخ بــه ســؤالی
مبنــی بــر اینکــه کــدام اســتان یــا منطقــه
جغرافیایــی بیشــترین مصرفکننــده
را دارد ،میگویــد :وقتــی میگوییــم گل
دومیــن مــاده مخــدر مصرفــی درکشــور
اســت یعنــی در جاهــای مختلــف کشــور
هــم دومیــن مــاده مصرفــی معتــادان
گل اســت و اینجــور نیســت در یــک اســتان
بیشــتر باشــد و در اســتان دیگر کمتر باشد،
امــا اینکــه چــرا گل شــیوع پیــدا کــرده اســت
بایــد گفــت کنتــرل جــدی پیــش ســازهای
شیشــه و ورود شیشــه بــه کشــور موجــب
تغییــر الگــوی مصرفــی شــد و گرایــش بــه
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باعــث میشــود بســیاری از افــراد با کاشــت
بــذر و بــا اســتفاده از نــور و فرکانــس ویــژه
براحتــی بــه ایــن مــاده مخــدر دسترســی
داشــته باشــند ،علت دیگــر را هــم میتوان
بــه تبلیغــات گســترده درباره نحوه کاشــت
و اســتفاده از ایــن مــاده مخــدر در فضاهای
مجــازی و اینترنــت مرتبــط دانســت و
همیــن جــا بایــد بگویــم تبلیغــات صــورت
گرفتــه دربــاره اینکــه گل اعتیــادآور نیســت
دروغ بســیار بزرگــی اســت چراکــه این ماده
مخــدر وابســتگی دارد و وابســتگیهای
روانــی و تخریبهــای مغــزی آن بســیار
قابــل توجــه اســت بــه همین علــت درمان
افــراد معتــاد کار آســان و راحتــی نیســت.
افشــار اظهــار میکنــد :مــاده مخــدر گل در
طبقــات مختلــف اجتماعــی وجــود دارد
و متأســفانه ســن شــروع مصــرف آن در
جمعیــت نوجــوان و جــوان کمــی پاییــن
آمــده ایــن در حالــی اســت کــه ســن اعتیــاد
در کشــور پاییــن نیامــده و میانگیــن ســن
اعتیــاد در کشــور همــان  24ســال اســت.
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر
دربــاره آخریــن قیمــت گل میگویــد :در
حــال حاضــر از آخریــن قیمــت ایــن مــاده
مخــدر اطالعــی نــدارم ،امــا در مقایســه
بــا بقیــه مــواد مخــدر ماننــد هروئیــن و
شیشــه قیمتــش پایینتــر اســت .متأســفانه
نوســانات نــرخ ارز روی مــواد مخــدر تأثیــر
خیلــی زیــادی نداشــته؛ بــه دو علــت یکــی
اینکــه افغانســتان امســال تولیداتــش را در
زمینــه مــواد ســنتی و مــواد جدیــد دو برابــر

در ســال  90دومیــن مــاده مخــدر مصرفــی
در کشــور ،شیشــه بــا شــیوع  26درصــد بــود،
امــا در ســال  94بــر اســاس تحقیــق صــورت
گرفتــه ،گل بــا شــیوع  11تــا  12درصــد جایــگاه
دوم را بــه خــود اختصــاص داده یعنــی از
هــر  100معتــاد در کشــور حــدود  11تــا  12نفــر
بــه گل اعتیــاد دارنــد.
ســمت ســایر مــواد از جملــه گل افزایــش
یافــت ،دومیــن علــت هــم ایــن اســت کــه
مصــرف گل متأســفانه خیلــی راحــت
اســت چراکــه ادوات مصرفــی زیــادی
نمیخواهــد ،آن را الی کاغــذ میریزنــد
و ماننــد ســیگار اســتعمال میکننــد،
بنابرایــن اگــر در فضاهــای عمومــی هــم
مصــرف شــود خیلــی از افــراد متوجــه
اســتعمال گل نمیشــوند.
وی دربــاره علــل دیگــر گرایــش بــه ایــن
مــاده مخــدر اذعــان مــیدارد :کاشــت
و برداشــت آســان ایــن مــاده مخــدر در
محیطهــای ســاده مثــل باغچه و پاســیوها

کــرده کــه بــا وجــود اینکــه تولیــد در کنــار
نــرخ ارز هــم افزایــش یافتــه ،امــا قیمــت
مــواد مخــدر افزایــش پیــدا نکــرده اســت.
قاچاقچیــان هــم بهصــورت هوشــمندانه در
اقتصــاد مــواد مخدر ســعی میکنند قیمت
را پاییــن نگــه دارند تا مشــتریان خودشــان را
ازدســت ندهنــد در ایــن زمینــه هــم ســعی
دارنــد از راهکارهای مختلفی اســتفاده کنند
ماننــد افــزودن ناخالصیهایــی بــه مــواد
مخــدر کــه تــاش میکننــد بــا تغییــر نــدادن
وزن مــواد در ظاهــر قیمــت آن را پاییــن نگــه
دارنــد کــه ایــن ناخالصیهــا نیــز صدمــات
جــدی بــه فــرد مصرفکننــده وارد میکنــد.

