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چکیده

این مقاله درصدد بررسی مسئله تریاک در جامعه ایران عصر پهلوو

است .اعتیاد به تریاک که در این دوره خود به معضلی بزرگ تبدیل

شد ،میراثوی ا دوران صویویه و جاجوار بوود .ا اواخور دوره صویویه

تولید و مصرف تریاک در جامعه افزایش یافوت و در دوره جاجوار و

پهلو  ،تجارت آن نقشی مهم در اجتصاد کشور اییوا کورد .افوزایش

تولید و تجارت تریاک به منظور عرضه به با ارها جهانی در عصور

جاجار و انتقال فزاینده ایون رونود بوه دوره پهلوو  ،جابلیوت دسترسوی
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آسان به این ماده را در سطح جامعوه افوزایش دادو ایون امور توواا بوا

فرهنگ استیاده غلو ا ایون مواده بوه جوا هور نوو دارو درکنوار

عوامل داخلی دیگر ،بر میزان مصرف آن در جامعه افزود و معضولی
ایجاد کرد که اثرات سوء آن دامنگیر جامعه گردید .این پوووهش بوا

استیاده ا روش توصییی -تحلیلی ،و با تکیه بور اسوناد منتشور نشوده،
رو نامهها ،خاطرات و کتوا هوا تواری ی ایون دوره تورش کورده

است تا اوالً علل رواج مصرف تریاک و تاثیرات منیی اجتمواعی آن

را بررسی کنود و ثانیواً راهکارهوا دولوت پهلوو اول در مقابلوه بوا

پدیده اعتیاد را واکاو نماید .دستاوردها تحقیق نشان میدهد کوه
رواج این پدیده تبعات منیی اجتماعی ا جمله د د  ،جاچاق و سایر

بزهکار ها اجتماعی را به دنبال داشوت و دولوت رضاشواه کوه ا

اثرات سوء مصرف آن آگاه بود ،برنامههایی بورا منوا اسوتعمال آن

طراحی کورد اموا بوه موفقیوت چنودانی دسوت نیافوت ،یورا تولیود و

تجارت تریواک بوه دلیول منوافا سرشوار کوه بورا دولوت داشوت

همچنان رو به افزایش رفت و سیاستهایی که برا فوروش هور چوه

بیشتر تریاک اعمال گردیود ،تودابیر با دارنوده مصورف آن را خنیوی

کرد و حتی گاه به شیو استعمال آن دامن می د.

واژههای کلیدی :تریاک ،جامعۀ ایران ،اعتیاد ،رضاشاه.
مقدمه

مصرف تریاک در ایوران ا دیربوا رواج داشوته و در دورههوا م تلو

بهعنوان دارو چه به عنوان م در و مکی

ا ایون مواده چوه

استیاده میشده است .ایرانیان ا خواص این ماده

که گاه آن را افیون نیز مینامیدهاند ،آگاه بوده و ا دوران باستان با کاشت ،مصرف و حتوی
تجارت آن آشنایی داشتهاند .منطقه ایران امرو جزو اولین مناطقی در تاریخ بشور بووده کوه
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تریاک در آن مصرف میشده است .این ماده ،در عهد باستان جزو اجرا تجار بوده و نیوز
در جرن 14میرد  8 /ق مقادیر معتنابهی ا آن به چین صوادر مویشوده اسوت .در حکوموت
صیو کاشت و مصرف آن نسبتاً افزایش یافت و در دوره جاجار که مناسبات ایران با غر
وارد مرحله جدید شد و ایران به عرصه اجتصاد جهانی گاا نهاد ،تولید تریاک در مقیاسوی
وسیا برا عرضه به با ارها خارجی آغوا گردیود .در دوره پهلوو ایون رونود بوا شوتا
بیشتر ادامه یافت و .بدین ترتیب ا نیمه دوا جرن نو دهم به بعد جامعه ایوران بوه گونوها
چشمگیر با ا دیاد تولید ،افزایش تجوارت و فزونوی مصورف تریواک روبورو گردیود و ایون
فزونی ،خود منشا اثرات سوئی برا جامعه گردید.
این پووهش در صدد پاس گویی به این پرسشهاست که علل شیو مصرف تریواک و
تاثیرات سوء آن در جامعوۀ دور پهلوو چوه بوود دولوت در جهوت مبوار ه بوا اعتیواد چوه
اجداماتی انجاا داد و چرا این اجدامات در جهت ریشهکنکوردن معضول اعتیواد ،موثثر واجوا
نشد
بررسیها نشان میدهود کوه در دوره رضاشواه ،تقاضوا با ارهوا جهوانی بورا خریود
تریاک ا ایران تولید و تجارت ایون محصوول را افوزایش داد و بوه مووا ات ایون افوزایش،
سهولت دسترسی به آن بیشتر شد و این امر تواا با فرهنگ غل استیاده ا ایون مواده م ودر
به جا هر نو دارو دیگر ،میزان مصرف آن را در بین مردا باال برد .افزایش مصرف آن
دولت پهلو را به اعمال سیاستها با دارنده واداشته ،اموا ایون سیاسوتهوا چنودان جورین
موفقیت نگردید یرا دولوت پهلوو نیا منود درآمود حاصول ا افوزایش کشوت و تجوارت
تریاک بود و برنامههایی که بورا افوزایش فوروش بیشوتر تریواک تودارک دیود ،در عمول
برنامهها محدودکننده مصرف آن را خنیی کرد.
در با تریاک و اعتیواد بوه آن در جامعوه ایوران در دورههوا م تلو

پوووهش هوایی

صورت گرفته است .این پووهش هوا گواه بوه شوکل عواا بوه پدیوده تریواککشوی در ایوران

پرداختهاند ا جمله کتا "ا سیر تا پیا " باستانی پاریز  1که اشاراتی کلی بوه ایون پدیوده
داشته استو یا در دورها خاص آن را بررسی نمودهاند :مقاله "علول رواج اعتیواد در جامعوه
1

محمد ابراهیم باستانی پاریز  ،ا سیر تا پیا  ،تهران ،علم 1379
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عصر جاجار و آثوار اجتمواعی آن" ،1علول شویو اعتیواد و اثورات م ور آن را در طبقوات
م تل

عصر جاجار بررسی کرده است .دو مقاله دیگر به ترتیوب بوا عنواوین "مواجرا منوا

تریاک" 2و "تریاک و اجودامات انجمون مبوار ه بوا تریواک و الکول" 3بوه اجودامات دولوت
رضاشاه در جلوگیر ا استعمال تریاک اشاراتی کردهاند .مقالوه پویش رو اموا بوه گونوه ا
مبسوط و تیضیلی ،به علل رواج اعتیواد در جامعوه عصور رضاشواه پهلوو پرداختوه و ضومن
اشاره به افزایش کشت و تجارت تریاک کوه در کنوار عوامول دیگور مویتوانسوت بوه رشود
مصرف آن در سطح جامعه منجر شود ،مناطق مصرف آن و نیز الیهها اجتماعی درگیر بوا
آن و معضرت آنها را مش ص کرده و همینطور به سیاستها دولت در مبار ه بوا اعتیواد
تریاک پرداخته و نشان داده که برنامهها دولت در مواجهه با معضل اعتیاد ،نقشی دوگانوه
اییا کرده است .دولت ا یک سو برا منا استعمال تریاک تدابیر اندیشیده ولی ا سوو
دیگر با توجه به منافا سرشار که ا افزایش کشت و تجارت تریاک داشته ،سیاسوتهوایی
را برا فروش هر چه بیشتر آن اعمال کرده که خود به شیو مصرف و در نتیجوه اعتیواد بوه
آن دامن ده است.
تاریخچه مصرف تریاک در ایران

مصرف تریاک در کشور موا تواری ی دیرینوه و پرفورا و نشویب داشوته ،ایوران جوزو اولوین

مناطقی بوده که تریاک در آن مورد استیاده جرار میگرفته است .منابا سومر که در ایران
کش

شده گزارشاتی در خصوص تریاک ارائه دادهاند و منابا م تل

مصرف آن را در دورهها م تل

دیگر نیز کاشوت و

روایت کردهاند ( .)Regavim, 2012: 20اسوتیاده ا

این ماده به صورت پاد هر و دارو ا دیربا مرسوا بوده است .ایرانیان باستان بوا کوکنوار یوا
خش و اش آشوونا بووودهانوود و گوواه آن را بووه صووورت م وودر در جش ونهووا خووود اسووتیاده
1

سید هاشم آجاجر  ،مهد دهقان حسوااپوور و کوامران حموانی" ،علول رواج اعتیواد در جامعوه عصور جاجوار و آثوار

2

عبدالحسین نوایی" ،ماجراها منا تریاک" گنجینه اسناد ،ش  ،16مستان 35-16 ،1373

اجتماعی آن" مطالعات تاریخ اسرا ،سال  ،4ش  ،12بهار 91

3

مهشید لطییینیا" ،تریاک و اجدامات انجمن مبار ه با تریاک و الکل" ،گنجینه اسناد ،ش 7و  ،8مسوتان -110 ،1371

.129
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میکردهاند( .آجاجر و دیگران .)11 :1391 ،مستندات تاری ی ،مصرف این ماده را چه بوه
صورت دارو و چه به صورت م در در دورهها بعد ا اسرا نیز نشان مویدهود ،پزشوکان
ایرانووی ا خووواص دارویووی آن آگوواهی داشووتهانوود و ا آن بوورا مصووارف طبووی اسووتیاده
میکردهاند .ا خواص ت دیر آن در کتا ها تاری ی و دیووان اشوعار شوعرا ،سو ن بوه
میان آمده است .در رو گار پیشین تریاک را میل دورهها اخیرتر بوا وافوور نمویکشویدند
بلکه میخوردند و یا در شرا حل میکردند .تا جبول ا دوره صویویه مصورف تریواک بوه
عنوان م در مکی

بسیار اندک و خاص طبقه مرفه جامعه بوود .اموا ا اواخور ایون دوره بور

میزان مصرف آن افزوده شد و ا طبقات مرفه جامعه به سایر طبقوات اجتمواعی نیوز سورایت
کرد (لطییینیا110 :1371 ،و نوایی.)17 :1373 ،
در دوره جاجار که ایران در تموا

فزاینوده بوا دنیوا غور و بوا ار هوا جهوانی جورار

گرفت ،تریاک به کواال تجوار تبودیل شود و تولیود و تجوارت آن فزونوی گرفوت .ایون
افزایش در تولید و تجارت میتوانست ،جابلیوت دسترسوی بوه آن را آسوانتور و مینوه بورا
مصرف بیشتر آن را فراهم نماید .باگذار موفقیت آمیوز ایوران ا اجتصواد معیشوتی بوه اجتصواد
تجار  ،درآمد روستاییان افزایش یافت و به آنان مجوالی بورا خریود اجورا جدیود ،پو
ندا پول و مصرف کاالها و مواد

ا

ا جملوه تریواک داد کوه پویش ا ایون نمویتوانسوتند

مصرف کنند ( .)Regavim, 2012: 127به گیته دکتر نوایی ،این تولیود و تجوارت شووا
چندان توسعه یافت که صغیر و کبیر ،پیر و جوان را به داا خوود انوداخت ،حتوی بورا آراا

کردن بچهها به آنها "کی " یعنی تریاک به اندا ه یک ماش میدادند (نوایی .)18 :1373
افراد مانند بلوشر 1نیوز مصورف تریواک در بوین موردا را اینگونوه توصوی

مویکنود

" ندگی مردا تنگدست ،بهخصوص دهقانان و رعایا در آن کلبهها خشت وگلی ابتودایی
خالی ا هرنو تنو و جاذبه است .چون اینان نمیتوانند عمرً و واجعا به ندگی خود بهبود
ب شند ،میکوشند که آن را در عالم خیال بهصورت دل واه درآورنود ،ایون تووهم و خیوال
هم چیز است که با توسل به م در فراهم میآید .در کنار ایون موردا گوروه دیگور نیوز
هستند که برا دستیابی به لذت بیشتر و بیشتر به م در پناه میبرند" (بلوشر.)289 :1369 ،
Blucher

1
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بدینترتیب در میانه جرن نو دهم مصرف تریاک بوه طور چشومگیر افوزایش یافوت و
تریاککشی تقریباً در هرگوشها ا ایران گسترش یافت .موردان در جهووهخانوههوا ،ا ایون
کار به عنوان تیریح اجتماعی استیاده مویکردنود ( .)Regavim, 2012: 128گیتوه شوده،
مقارن با سلطنت ناصرالدینشاه استعمال تریواک چنوان رسومیت یافوت کوه تصوویر شواه بور
حقهها وافور منقوش شد (علیورد نیا :1386 ،ش .239-240ص.)136
نقووش سووویمبانان و کوووارگران هنووود خطووووط تلگوووراف را در گسوووترش و آموووو ش
تریاککشی در ایران بیتاثیر ندانستهاند ،خراسان به صورت دروا ها برا تریواککشوی
درآمد ،به طور که ا  1320ق پیشقراوالن جاچاجچیان این ماده م ودر در لبوا

درویشوان

هند در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به تریاککشی رو آوردند (کوهی کرموانی،
 .)12 :1/1324شیو اعتیاد به تریاک در عصر جاجار آن را به معضلی اجتماعی تبودیل کورد
که در عصر پهلو نیز همچنان پا بر جا باجی ماند.
گستره مصرف تریاک در نواحی مختلف ایران

مصرف تریاک در اشکال م تل

در مناطق گوناگون ایران در عصر رضوا شواه رایو بووده

است این ماد را هم به عنوان دارو و هم به عنوان م در میخورده یا میکشیدهاند .گوزارش
شده که در سالها  1924 -1923ا 1303-1302 /ش هر ده هزار نیر در ایوران459 ،پونود
تریاک مصرف میکردهاند و این رجم با توجه به حد مجا مصورف تریواک توسو مجموا
اتیاق ملل در همان سالها ،که برا هر ده هزار نیر 12 ،پوند تریاک خاا تعیین شده ،نشوان
میدهد که مصرف آن در ایران  38برابر حد مجا بوده است (ریچارد .)36 :1343 ،
گرچه استعمال تریاک در همه جا ایران مرسوا بود اما برخی شوهرها و منواطق کشوور
بهسبب افزایش استعمال تریاک در آنها ،در مقایسه با دیگر مناطق کشور ،شاخص بودند و
فراوانی آمار اعتیاد در آنها جابل توجه بود؛ میرً استانهایی همچون کرمان ،مشهد ،اصیهان
و جم بیشترین آمار اعتیاد در کشور را دارا بودند.
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به تصریح دکتر نلیگان ،1اعتیاد بوه مصورف تریواک ا خراسوان شورو شود و سوس

بوه

نواحی دیگر سرایت کرد .به منظور اشاعۀ کشیدن تریاک ،یک هیئت بوزرگ ا مرشودان و
پیران هند  ،ن ستین بار در خراسوان ظواهر شودند .ایون ریاضوتکشوان هنود بوا کارهوا و
خوارق عادات خود توانستند در دستگاه بزرگوان و متنیوذان ایوران راه یابنود و تریواک را ا
بهترین انوا تینن جلوه دهند (کوهی کرمانی .)9 /1 :1324 ،منابا دیگرنیز اشاره دارنود کوه
با توجه به تعداد یاد تریاک کشان در مناطق شرق خراسان و کرمان شاید بتوان گیت کوه
تریاک کشی ،اولین بار به این مناطق که اولین توجیگواه هوا کواروان هوا تجوار و وار

آسیا شرجی بوده ،وارد شده است 2ولی دالیل چندان کافی برا این ادعاها وجوود نودارد
(.)Regavim, 2012:126

هر چند نمیتوان گیت که تریاک کشی به طور جطا اولوین بوار در خراسوان یوا کرموان
آغا شده اما گزارشات موجود ا مصرف یاد تریاک در این مناطق حکایوت دارد .یکوی
ا مهمترین شهرهایی که در بیشتر سیرنامهها ،گزارشهایی ا مصرف تریواک در آن ذکور

شده ،شهر کرمان است .مریت هاک  3دربار اعتیاد بهتریاک در کرمان نوشته است:

در کرمان ،بیشا هر جا دیگر ،غیرا جم ،اش اص تریاکی دیدا؛ درعوین حوال،
همه اذعان داشتند که کشیدن تریاک کم شده و مصرف آن در مو عواا ،خورف
جانون است .یک بار مجبور شدا در ساعت یا ده شب که تماا دکانها بسوته بوود،
ا با ار بگذرا .در فواصلی نهچندان دور ا هم ،مردان و پسرانی دراثر مصرف این
دارو ،رو

2

مین وِلو شده بودند (هاک .)70 :1368 ،

Neligan

1

گیته شده تریاک کشیدن در چین در جرن هیدهم میرد آغا شد و در چین و سایر جواما چینی آسویا شورجی بوه

صورت معمول و مطلو

در آمد و ا آن جا به سایر نقاط آسیا سرایت کرد (.)Regavim,1995: 125-126

3

Merritt Hawks
4
Fredrick Charles Richards

 / 144مسئله تریاک در جامعه عصر رضاشاه

البته گاه برخی افراد ،اعتیادشان را پنهان میکردند؛ به طور که به گیتۀ مریوت هواک ،
«اگر مرد تریاک میکشید ،نوش نیوز تریواکی مویشود؛ ولوی اگور تنهوا ن تریواکی باشود،
میکوشد آن را ا شوهرش پنهان کند» (هاک .)70 :1368 ،

فردریک ریچارد  1نیز معتادین را در هر جسمتی ا ایران به خصووص خراسوان و مشوهد

که وار در آنجا جما می شدند و در کرمان و کلیه شهرها کوچک و دهوات و جصوبات
جنو تهران ردیابی میکند )39 :1343( .و در مورد کرمان مینویسود« :مویگوینود در
شهر کرمان که شصتهزار نیر جمعیت دارد ،تعداد 25هزار نیر به تریاک معتاد هسوتند»؛ بوه
همین دلیل ،در ایران ،بهشوخی میگویند :در کرموان« ،ا هور سوه تون ،چهوار تون معتواد بوه
تریاک هستند» (ریچارد .)36 :1343 ،
شایان ذکر است که در گذشته ،مصرف تریاک در مناطق م تل

جامعه رواج داشوت؛

اما عاملی که سبب میشد یک منطقه بهلحاظ مصرف این ماده ،شاخصتور شوود ،وابسوتگی
مشاغل افراد آن منطقه به تریاک بود .این امور خوود شواید مویتوانسوت نسوبتی بوین کشوت
تریاک و مصرف آن برجرار نماید بهطور که در مراکز اصلی کشت تریاک ،میزان اعتیواد
نهتنها در مردان ،بلکه در نان هم بیشتر ا میزان اعتیواد موردان در منواطقی بوود کوه تریواک
کشت نمیشد؛ میرً در استانها کرمان و مشهد ،میانگین اعتیاد نوان ،چهول درصود بوود؛
درحالی که میانگین اعتیواد در اسوتانهوایی ماننود آذربایجوان غربوی و شورجی کوه در آنهوا
تریاک کشت نمیشد ،بسیار کمتر ا این میزان بود (اسناد ملی ،ش سند.)240-35205 :
سنتها اجتماعی متداول در برخی مناطق هم در افزایش مصرف این ماده ،موثثر بوود.
متأسیانه ،دربار سنتها اجتماعی مرتب با مصورف تریواک ،در منوابا ایون دوره ،مطلبوی
دا لّ بر این ادعا یافت نشد؛ اما در بحث با افراد م تلو

دربوار مصورف تریواک در منواطق

م تل  ،بسیار گیته شده است که تا چند دهۀ جبل ،در مناطقی مانند کرموان ،در عروسویهوا
و عزادار ها ،ا تریاک بهعنوان وسیله ا برا پذیرایی ا مهمانان استیاده میشده اسوت و
حتی تا چند دهۀ پیش ،منقل و وافور ،ب شی ا جهیزیۀ نوعروسان در منواطقی ماننود کرموان
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بود .این گزارشها نشان میدهند در چنین منواطقی ،مصورف تریواک نوهتنهوا سرشکسوتگی
نداشت؛ بلکه بهعنوان یک سنت درمیان مردا امر عاد بود.
استعمال تریاک در میان طبقات مختلف جامعه

همچنان که ذکر آن رفت ،مصرف تریاک در ایران سابقه ا درا داشته ،اما اعتیواد بوه آن

بیشتر میراثی ا دوره صیویه و جاجار بود که به دوره پهلو نیز انتقال یافت .مصرف تریاک
در ایران ا دهه  1850میرد افزایش چشمگیر یافت و بوه مووا ات مودرن سوا

تولیود

تریاک ،تریاک کشیدن در ایوران بوه جوا اسوتعمال خووراکی آن رواج یافوت و بسویار پور
طرفدار گردید .تریاک به عنوان ماده اصلی و معمول پذیرایی و مهمان نوا
یسیار ا ایرانیان مورد استیاده بود و مردا ا طبقات و مشاغل م تلو

در خانه ها

اعوم ا ن و مورد،

پیوور و جوووان ،غنووی و فقیوور آن را بووه ویوووه در جهوووهخانووههووا و بووا اسووتیاده ا جلیووان مصوورف
میکردند .ا بقایا تریاک کشیده شده و آ جلیان مصرف شده ،نوشیدنی ا به ناا شویره
سوخته جماآور میشد که مردا فقیر که توانایی خرید تریواک نداشوتند ،آن را مصورف
موویکردنوود کووه خووود شاخصووی ا محبوبیووت تریوواک حتووی در بووین مووردا فقیوور بووود
( .)Regavim, 2012:12, 128گزارشواتی ا تریواک کشویدن اجشوار و طبقوات م تلو
مردا در عصر رضاشاه در دست است .این طبقات وگروهها را میتوان به شرح یر فهرست
کرد:
الف) ایالت و عشایر

در بحث شیو تریاک در میان ایرت و عشایر ،بیشتر سیرنامهنویسان ا شیو اسوتعمال یواد

این ماده در ایل ب تیار س ن گیتهاند .نیودر موایر 1دربوار اعتیواد در ایول ب تیوار نوشوته
است:
ب تیار ها ایلی هستند که مرکز ایوران را یور سولطه دارنود و در عوین حوال ،تنهوا
عشیر ایرانی هستند که برایشان میهوا «وطن» بوا مراتعشوان فورق مویکنود و یکوی
نیست ...رؤسا آنهوا را مویتووان در شومار باسووادترین و کارآمودترین رؤسوا
Nieder Mayer

1
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ایرت ایران شمرد؛ اما متأسیانه ،تریاک و سویلی  ،جسومتی ا آن هوا را بوه نحوو

جابل تأمل ،فاسد و تباه کرده است (نیدر مایر.)288 :1363 ،
مریت هاک

دربار ایون مسوئله نوشوته اسوت« :بودترین خرفکواران ا جبایول ب تیوار

هستند؛ البته ثروتمندان بیش ا فقرا در کشیدن تریاک یادهرو میکنند» (هواک :1368 ،
 .)71-70در کتا تاریخ تریاک و تریاکی در ایران نیز دربار سوءمصرف تریواک در ایول

ب تیار آمده است« :در ایورت و عشوایر ،ایون سوم مهلوک راه پیودا کورد و بیشوتر در ایول

ب تیار که اغلب خوانین و کرنترها معتاد بودند» (کوهی کرموانی )10 /1 :1324 ،یکوی ا
دالیل اعتیاد به تریواک در ایورت را سورخوردگی بزرگوان و ریوش سوییدان ایون ایورت
دانسته اند .اِعمال سیاستها تمرکزگرایانه (اسکان عشایر) دولت رضاشاه که به سورکو
شدید ایرت ا جمله ب تیار ها منجر شد و به کشته شدن ،برکنار شدن و مصادره امووال و
داراییها خوانین و رجال برجستۀ ایل ب تیار انجامید؛ ضع

و سرخوردگی سیاسی این

ایل را به دنبال داشت و شاید همین امر ا دالیل شیو اعتیاد فزاینده در ایول ب تیوار باشود
که بیشتر سیرنامهنویسان بوه آن اذعوان کوردهانود (هواک  72 :1367 ،و نیودر موایر:1363 ،
.)290
ب) مالکان و زارعان تریاک

این گروه نیز چون بهسهولت ،تریاک را در دستر

خود مییابند ،معموالً معتواد مویشووند.

حتی عملهجاتی که خشو اش را خوش موی ننود ،بوا انگشوت ا شویرها کوه ا آن خوارج
میشود ،میخورند و اغلب بدین طریوق معتواد مویشووند (کووهی کرموانی.)73 /1 :1324 ،
گروه دیگر ا معتادان ا این دسوته ،کوارگران موزار هسوتند کوه بوهسوبب ناآگواهی و نیوز
دوستی با اش اص معتاد ،به مصرف تریاک مبتر شدهاند (مشروح موذاکرات مجلو  ،دور
 ،14جلسۀ  :39ص.)40
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ج) درویشان

عادت به مصرف تریاک طی دورهها جاجار و پهلو  ،بین ایون جشور فقیور همچنوان وجوود
داشت .مریت هاک

نوشته است« :مصرف تریاک و خووردن عورق در میوان درویشوان هوم

رای بوده است» (هاک  .)99 :1368 ،یکی ا مهم ترین عوامل مثثر در اعتیاد این گوروه ا
جامعه ،فقر و بیخانمانی آنان بود .این گروه بیشتر وجت خوود را در جهووهخانوههوا و مراکوز
عمومی میگذراندند که در آنها تریاک بهصورت گسترده استعمال میشد و درنتیجه ،این
افراد بهآسانی معتاد میشدند (میلسساو 33 :1303 ،و اسناد سا مان اسناد و کتاب انه ملوی ،ش
سند .)290005905:دلیل دیگر برا شیو اعتیاد میان این جشر ا جامعه ،آن بوود کوه چوون
این افوراد معمووالً بوه گودایی رو موی آوردنود و در فصول برداشوت محصوول ،بوه موزار
میرفتند ،ارعان تریاک بهعنوان صودجه ،مقودار تریواک بوه آنوان مویدادنود و درنتیجوه،
استعمال تریاک میان افراد این طبقه ،بسیار یاد بود (میلسساو.)11 :1303 ،
د) گدایان

به روایت سیرنامه نویسان ،ب شی ا معتادان جامعه ا جشرگدایان بودند فردریک ریچوارد ،
سیما گدایان در شهرها م تل

و درطول جادهها را اینگونه ترسیم کرده است:

در اغلب این نواحی ،افراد م بطی یافت میشوند که خود را به ابلهی می نند و یا
این طور مینمایند که گرفتار یکی ا ارواح خبیث شدهاند و برخی دیگور ا آن هوا
را در طول توجیگاهها بین جادهها میتوان دید .اینهوا نمونوههوا وحشوتناکی ا
متکدیان معتاد هستند که با جیافهها نیرتانگیز و ناامیود ،بوه اتیواق کودکوانی کوه

نس ۀ اصل پدران خود هستند ،خوود را بوه مسوافران نشوان مویدهنود (ریچوارد ،
.)23 :1343
مریت هاک

نیز نوشته است« :بسیار ا گوداها معتادنود .گودایی شوکایت داشوت کوه

بهدست آوردن صدجۀ کافی برا امرار معاش و تهیۀ دو جران برا تریاک که او را سر حوال
بیاورد ،بسیار دشوار شده است» (هاک .)71 :1368 ،
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ه) شاه و درباریان

رضاشاه خود ا جمله کسانی بود که تریاک مصرف میکرد و بوه ایون مواد افیوونی اعتیواد
داشت .در طول سلطنت و حتی یک نیر مسئولیت داشت که رو انه مقدار ا ایون مواده
را برا و فراهم نماید ( علیمردانوی .)114 :1388 ،فردوسوت کوه خوود ،یکوی ا رجوال
نزدیک به خاندان پهلو بوده ،دربار عادت رضاشاه به استعمال تریاک نوشته است:
رضاخان تریواک موی کشوید؛ ولوی ظواهر ًا حالوت تجوویز و معالجوه داشوت .گویوا
ش صی به او گیته بود «اگور هور رو  ،ایون مقودار معویتن تریواک بکشوی ،ا هموۀ
مرضها مصون میمانی؛ بهشرطی که منظور ،لذتبوردن ا تریواک نباشود» .او نیوز
همیشه این برنامه را با دجت انجاا میداد و متصد انجاا این کار نیز مش ص بوود

(فردوست.)72 /1 :1370 ،
متن این گزارش نشان می دهد باورها نادرست دربار خواص طبی و درموانی تریواک
حتی در اندیشۀ باالترین مقاا حکومت (شاه) هم نیوذ کرده و در این دوره ،تیکورات سونتی
نادرست همچنان به جوت خود باجی مانده بود و این ،خود عاملی مهم برا شویو اعتیواد در
میان اجشار م تل

جامعه محسو میشود.

در ایوون مووان ،بووهدلیوول رواج همووین تیکوورات نادرسووت ،طبقووات بوواال جامعووه (شوواه و
درباریان) به استعمال رو افوزون تریواک و موواد م ودر رو آوردنود و بوه آن اعتیواد پیودا
کردند .همین مسوئله ،ا عوامول مهوم رواج مصورف تریواک در میوان طبقوات سورخورده و
پاییندست میشد که برا گریز ا مشکرت به آن پناه میبردند و بدین صوورت ،مصورف
تریاک بهشکلی رو افزون در سطح جامعه رواج یافت (علیمردانی.)114 :1388 ،
علل شیوع اعتیاد به تریاک در عصر پهلوی

موج فزایند اعتیاد به مصرف تریاک که ا دور جاجار در جامعۀ ایران شودت گرفتوه بوود،
در پی رو کار آمدن رضاشاه ،متوج
مناطق م تل

نگردید .همچنوان کوه نشوان داده شود ،ایون مواده در

و تقریباً در همه اجشار و الیهها اجتماعی مورد استیاده جرار میگرفت .علل

م تلیی را برا این شیو میتووان برشومرد .برخوی ا ایون علول ا دوره هوا جبول وجوود
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داشته است ،میر آنچه که به عنوان علل رواج تریواک در دوره جاجوار ذکور شوده ا جملوه
مشکرت اجتماعی و روانی ،عدا حرمت استعمال تریاک ا جانب علما ،و فرهنگ استیاده
غلو ا ایوون موواده( ،آجوواجر و دیگووران )14-13: 1391 ،موویتوانوود در دوره رضاشوواه هووم
مصداق داشته باشد ،بوه ویووه موورد اخیور کوه ا دیور بوا در ایوران معموول بووده اسوت ،ا
مانها جدیم ،پزشکان برا مداوا برخی بیمار ها ا تریاک استیاده مویکردنود .وجتوی
مردا به خاصیت تسکیندهند این ماده پی بردند ،بوهصوورتی گسوترده ،آن را بورا درموان
بیمار ها بهکار بردنود و دور حکوموت پهلوو هوم ا ایون جاعوده ،مسوتینا نبوود .اسوتعمال
تریاک برا مداوا منحصر به بزرگساالن نبود و کودکان هم ا دوران کودکی ،ناخواسوته
و بهدلیل رواج باورهوا نادرسوت درمیوان بوزرگسواالن ،بوه خووردن تریواک عوادت داده
میشدند؛ بدین صورت ،چه بسا که این تأثیرات در دور جوانی ،آشوکار مویشود و فورد را
به استعمال همیشگی این ماده مجبور میکرد .نتیجۀ ایون رونود ،پوایینآمودن سون اعتیواد در
جامعه بود .درنهایت ،اسوتعمال تریواک در خوانوادههوا شوبیه نووعی وراثوت ،فورد را درگیور
معضل اعتیاد میکرد.

کا اما 1دربار تجویز تریاک برا نو ادان نوشته اسوت« :اگور نوو اد بیموار شوود ،والودین

طیل ا خویشاوندان و همسایگان چارهجویی میکنند .آن ها نیز شربت و داروها گوناگون را بوه

بچه میخورانند .در این معالجه ،بیشتر ،ا جَنداق (شربت جند) یا تریاک استیاده مویشود» (کا اموا،
.)152 :1380
فردریک ریچارد هم دربار این مسئله نوشته است« :میگویند هماکنون ،هزاران کوودک
ایرانی را بهوسیلۀ دمیدن تریاک به صورت آنها مویخواباننود و یوا بورا ایون منظوور ،موادر جطعوۀ

کوچکی ا تریاک را یر ناخن خود جوا مویدهود و کوودک را وادار بوه مکیودن آن مویکنود»
(ریچارد .)24 :1343 ،
بنابراین میتوان گیت نگرش ایرانیان به تریاک و مشتقات آن ،باعث شده بود این مواده
را برا مداوا تماا بیمار ها بهکار برند .این طر فکر همراه با دسترسی آسان به تریواک،
کمبودن تعداد پزشکان و نبودِ دارو در مناطق دورافتاده باعث شد نان هوم ایون مواده را در
Kazama
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مقیاسی گسترده ،برا مصارف طبی استعمال کنند .یکی ا مهمترین مصارف طبی تریواک
ا جانب نان ،استیاده ا آن برا سق جنین بوده اسوت .مریوت هواک

کوه در ایون دوره

بهراحتی توانسته به مجاما نان راه یابد ،نوشته است« :در ایران ،سق جنین دیده مویشوود؛ اموا

عمومیت ندارد ...برا این کار ا گنهگنه ،حنظل و تریواک اسوتیاده مویکننود» (هواک :1368 ،
 .)217و در جایی دیگر ،دربار استیاد طبی ا تریاک ا جانب نان نوشته است« :در سیر
شیرا به اصیهان ،یک ن که سردرد داشت ،در فرصتهوایی کوه فکور مویکورد کسوی متوجوه او

نیست ،حبهها کوچک جهوها رنگی را ا گوشۀ دستمالش درمیآورد و بوه دهوان مویانوداخت»
(همان.)49 :
بنابراین ،استیاد طبی ا تریاک بهدلیل رواج باورهوا نادرسوت ،در گورایش موردا بوه
استیاده ا آن بهعنوان یک ماد م در ،نقش داشت؛ یرا اینگونه استیاده ،افراد را بهسوو
مصرف همیشگی و درنهایت اعتیاد سوق میداد.
عروه بر این ماهیت کشت این ماده و در دستر

بودن آن برا همگان ،می توانسوت

در افزایش مصرف آن نقش داشته باشد؛ بهطور که یادداشتها دکتر میلسوساو حکایوت
دارد:
در فصل تیغ دن (گر خش اش) ،عملههوا بسویار ا نقواط دور و نزدیوک ،وارد
مناطق کشت تریاک میشوند .این عملهها بهجا جسمت یا تماا مزد خوود ،شویر
تریاک دریافت مینمایند...؛ همچنین در موجا برداشوت محصوول ،دورهگردهوایی
که درطول سال ،به رعیت ،جن

نسیه فروختهاند ،ا بابت طلب خود بهجوا وجوه

نقوود ،تریوواک دریافووت موویکننوود .ا سووو دیگوور ،در فصوول تیووغ نووی ،هووزاران
خردهفروش ،دورهگرد ،درویوش ،نقوال ،فوالگیر و ...و وارد هور منطقوه ا راعوت
تریاک که میشوند ،صاحبان تریاک ،دا کارد یا چاجویی را که تریاک را بوا آن،
تیغ می نند ،به کو

دسوت آنهوا مالیوده و بوهاصوطرح خودشوان« ،دا چواجویی»

میدهند (میلسساو.)33 :1303 ،
بنابراین افراد که به نوعی معیشتشان وابسته بوه راعوت ایون مواده بووده ،مویتوانسوتند،
راحتتر در معرض اعتیاد جرار گیرند .کوهی کرموانی ،دلیول اعتیواد کشواور ان و صواحبان
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دیگر مشاغل مورتب بوا کشوت تریواک را ایونگونوه بیوان کورده اسوت« :مرکوین و ارعوین
خش اش کار چون بهسوهولت ،تریواک را در دسوتر

خوود موییابنود ،اکیوراً معتواد شوده و حتوی

عملهجاتی که به تیغ دن خش اش مبادرت مینمایند ،با انگشوت ا شویرها کوه خوارج مویشوود،

میخورند و اغلب بدین طریق ،معتاد میگردند» (کوهی کرمانی.)49 /1 :1324 ،
افزایش کشت تریاک و تبدیل آن به یک کاال تجار که ا دوره جاجوار آغوا شوده
بود در دوره پهلو نیز همچنان با شدت بیشتر ادامه یافت ،بسیار ا مشاغل مرتب بوا آن
ایجاد شد و افراد م تلیی با این ماده سرو کار یافتنود کوه خوود مویتوانسوت مینوها بورا

مصرف تریاک توس افراد دست اندرکار آن ایجاد کند" .بر اثر کشوت موداوا تریواک و
توسعه رو افزون آن و تینن افراد در استعمال موواد م ودر بور حسوب ذوق و سولیقه خوود،
مصرف این ماده به صورت کشیدن و خوردن ،در اشوکال م تلو

وافوور ،نگوار  ،چورا ،

مشاغلی نکبت بار پدید آمده بود میول ار و تیغوزن و تریواک موال و شویره پوز و سواجی و
تریاکگیر و خانهدار و جهوهچوی و خوردهفوروش و تواجر و جموا کییور در ایون راه کوار
میکردند و خانوادههوا فراوانوی ا جبول آن نوان موی خوردنود" (نووایی .)19 :1373 ،ایون
راعت و این تجارت چندان در بین طبقات م تل

نیوذ یافوت کوه اغلوب موردا را بوه داا

انداخت .در سال  1307دولت در مواجهه با این وضعیت در صدد راهکار برآمود و انحصوار
تجارت تریاک را بدست گرفت ولی نتیجه عملی آن موجب نجات مردا نگردید .در واجوا
تجارت تریاک ا دست تجار داخلی درآمود و بوه دولوت منتقول گردیود .دولوت بیشوتر بوه
تقویت بنیه مالی خود می اندیشید ،چون تریاک ایران نسبت به تریاک ترکیه و افغانستان ،ا
نظر میزان مرفین کیییت باالتر و مشتریان دست به نقدتر داشت (نوایی ،همان .)18 :دولت
برا هزینه ها اصرحات و اهداف اجتصاد خود نیوا شودید بوه کسوب درآمود تریواک
داشت .انحصاروکنترل دولت بر امرکشوت و تجوارت خوارجی و داخلوی تریواک درعمول
منجر به اجداماتی شد که خود می توانست در رواج استعمال تریواک مووثر افتود ،برخوی ا
این اجدامات را می توان به شرح یر فهرست کرد:
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الف) فروش اجباری تریااک باه مغاازهداران و مارد  :کارمنودان و رؤسوا ادارات
(مأموران ادار انحصار تریاک) که در فروش این ماده و مصرف داخلی آن ،نقوش داشوتند،
برا تأمین درآمد یا خوشخدمتی و یا ا رو جهول و ناآگواهی ،بوهاجبوار ،بوه مغوا هدارن
تریاک میدادند و آنها را به فروش این ماده وادار میکردند .این اجداا مأموران دولتوی در
برخی مناطق ،موجب نارضایتی مردا میشد .در گزارش  19/7/24و ارت پست و تلگراف
شوشتر آمده است« :بهطور که شایا است ،بیست مغا خورده(خرده)فروشی جنود کوه در شوهر
شوشتر تأسی

شده ،ادار دارایی به هر مغا فروش جند بهطور اجبار ،سه لوول تریواک مویدهنود.

مغا هها هم نیز به خریداران جند ،اجباراً تریاک میفروشند .اهالی شهر ا ایون موضوو  ،ناراضوی و

تأثیر خیلی بد در روحیۀ آنها کرده است» (سا مان اسناد ملی ،ش سند.)896/101002 :
ب) ایجاد مراکا فاروش تریااک :در ایون دوره ،دولوت اجوا ه داد در تمواا والیوات و
شهرها ایران ،شعبهها فروش تریاک تأسی

شود (سا مان اسناد بهارسوتان ،ش سوند:

)02-09278؛ و این شعبهها به جدر گسترده شد که حتی در معابر عمومی شهرها نیوز برپوا
گردید و معتادان با مراجعه به این مکانها تریاک موردنیوا خوود را خریودار مویکردنود.
دولت ،هدف ا این اجداا را تأمین آسایش و رفاه مردا و بهویوه معتوادان اعورا کورده بوود
(همان).
ج) آزادسازی خرید و فروش تریاک :در دور حکومت پهلو  ،بهدلیل هموهگیورشودن
کِشت و افزایش مصرف تریاک درمیان اجشار م تل

جامعه ،دولت در برخوی مقواطا و بوا

وضا بعضی جوانین ،خرید و فروش این ماده را آ اد اعرا کرده بود؛ البته در سال 1307ش.
دولت با تصویب جانون انحصار تریواک ،خریود و فوروش ایون مواده را تحوت کنتورل خوود
درآورد تا شاید ا این طریق بتوانود ضومن حیور درآمودها حاصول ا تولیود و تجوارت
تریاک ،استعمال آن را کاهش دهد؛ اما متأسیانه بهدلیول کواهش درآمود حاصول ا فوروش
تریاک درحو مصرف داخلوی ،ایون اجوداا هوم ناکارآمود بوود؛ بنوابراین ،دولوت درصودد
آ ادسا

خرید و فروش این ماده برآمد .مثیود ایون ادعوا تلگرافوی ا ادار مالیوه در سوال
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1309ش .است که براسا

آن ،فروشندگان تریاک کوه ا دولوت ،مجوو معاملوه دریافوت

میکردند ،میتوانستند بدون هیچگونه محدودیت جانونی ،تا نیم من تریاک را با خود حمول
کنند (سا مان اسناد ملی ،ش سند.)240-20420 ،)27495( :
د) وجود مراک مصرف :جهوهخانههوا و مراکوز مصورف تریواک و شویره (اعومتا دولتوی و
خصوصی) که بنابه تصمیم دولت ،بورا کنتورل اعتیواد برپوا شوده بودنود ،خوود عواملی در
افزایش مصرف تریاک شدند؛ بهطور که دولت در راستا کنترل اعتیواد در سوال -1310
1311ش .در تهران ،نزدیک با فردو  ،چندین خانه را که شهردار احودا کورده بوود،
بهعنوان مراکز برا مصرف این ماده تعیین کرد .این خانهها را بوه همودیگر سوورا و بوه
تماا شیرهکشخانهها اخطار کردند ا آن تاریخ ،بساط خود را در آن خانهها پهن کنند و ا
ادار تحدید ،شیره بگیرند و به مشتریان خود بیروشند .این مکان ها جدید و تحت نظارت
دولت ،دارالعرج نامیده شدند .شایان ذکر است که این اجداا دولت نهتنها در کاهش اعتیواد
مثثر نبود؛ بلکه سبب افزایش تعداد معتادان هم شد (کوهی کرموانی .)73 /1 :1324 ،برخوی
دیگر ا اجدامات دولت ا جبیل دادن سهمیۀ تریاک به جهوهخانههوا و خریود سووخته تریواک
با بهایی بیشتر ا جیمت تریاک ا جهوهچیان هم ا دیگر دالیل افزایش مصورف و اعتیواد در
دور پهلو بود (لطییینیا.)112 :1371 ،
آثار سوء اجتماعی مربوط به تریاک

مصرف تریاک ،اثورهوا سووء اجتمواعی بسویار همچوون مسومومیت و خودکشوی ،د د ،

گدایی ،ایجاد مزاحمتها اجتماعی ،ناامنی و جاچاق داشت که در اینجا ،مهومتورین آنهوا
را بهصورت م تصر بررسی میکنیم:
الف) خودکشی

نمونههایی ا انتحار با استیاده ا تریاک ،ا دور جاجار بهبعد ،در منابا بسیار دیده میشوود.
شاید یکی ا علتها مهم خودکشی با این مواده ،دسترسوی آسوان بوه آن بووده اسوت .در
همین دوره ،کسانی که جصود خودکشوی داشوتند و نمویخواسوتند بعودا خووردن تریواک،

 / 154مسئله تریاک در جامعه عصر رضاشاه

نجات یابند ،مقدار سرکه میخوردند؛ بنابراین ،با حالت خنده میمردند و نجوات آنوان ا

مرگ ،تقریباً غیرممکن و بسیار دشوار بوود (پووالک .)438 :1368 1،عوروهبور سویرنامههوا،

یکی ا مهمترین منابا اجتماعی عصر جاجار که با استیاده ا آن میتووان اطرعواتی درخوور

توجه دربار خودکشوی بوا اسوتیاده ا تریواک بوهدسوت آورد ،رو ناموۀ شوکوفه اسوت کوه

نشریه ا مربوط به نان است .چنانکه ا مطالب این رو نامه برمیآید ،بیشتر جربانیان انتحار
با استیاده ا تریاک ،نان بودهاند که بهدلیل داشتن مشکرتی همچون دعوا با موادرشووهر و
چشموهمچشمی با دیگران ،چنین تصمیمی میگرفتنود (نووایی و دیگوران11 ،6 ،3 :1377 ،
و .)...بیتردید ،این عادت ،همانند دیگر موارد مصورف ،ا دور جاجوار بوه موان حکوموت
پهلو هم منتقل شده است و در دوران پهلو نیوز نوان بوا هموان تیکورات سونتی گذشوته،
برا خودکشی ،ا تریاک استیاده میکردند؛ اما متأسیانه ،بهدلیل محدودبودن سیرنامههوا و
همچنووین سانسووور مطبوعوواتی کووه در دور پهلووو رواج داشووت ،بوورا جلوووگیر ا
م دوششدن چهر جامعۀ ایران ،این مطالب در مطبوعات انعکا

نیافته است.

یکی ا مهمترین گزارشها دربار خودکشی با تریاک در دور پهلو اول ،مربووط بوه
مرگ و یر دارایی ،علیاکبر داور است .در این ماجرا ،دولت میکوشید بوه موردا بقبوالنود
که و یر دارایی در اثر حملۀ جلبی ،جان سسرده است؛ اما خبر خودکشی داور به سرعت ،همه
جا منتشر شد .دولت پهلو به همۀ مطبوعات دستور داده بوود هویچ تیسویر دربوار مورگ
این و یر و نیز هیچگونه مطلبی با مضمون جدردانی ا او را چاپ نکنند (آیتوی ،1385 ،سوال
دهم ،ش :37 .ص .)209-208
ا جمله مهمترین منابا برا دستیافتن به آمار دجیق خودکشوی بوا اسوتیاده ا تریواک،
احصائیهها متوفیات سالیانه است که در آنهوا ،بوه صوورت ماهانوه ،میوزان مورگ ناشوی ا
مصرف تریاک ذکر شده است؛ مویرً در احصوائیۀ سوال  1304تهوران ،انتحوار بوا اسوتیاده ا
تریاک ،پن مورد در سال بوده است .و مرگ در اثر دستنیافتن به تریاک نیز دو موورد در
سال رو داده است .مسمومیت به تریاک نیز که در نهایت ،به مرگ افراد منجر شده ،شش
مورد در سال بوده است (سا مان اسناد بهارستان.)39 : 1308-1304 ،
Polak
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البته دربار آمار موجود در احصائیۀ شهر تهران ،ذکر این نکتوه ال ا اسوت کوه در سوال
 1304هنو موج فزایند اعتیاد در کشور شدت نیافته بود و این آمار فقو تعوداد کسوانی را
نشان میدهد که برا مداوا به پزشک مراجعه کردهاند .بهنظر میرسد تعداد افوراد کوه بوا
استیاده ا تریاک انتحار میکردند ،بسیار بیشوتر ا ایون میوزان بووده اسوت؛ یورا در منواطق
دورافتاده ،مداوا خانگی ،مانا ا مراجعه به پزشک میشد و درنتیجه ،آمار جربانیان انتحوار
با استیاده ا تریاک در احصائیهها ذکر نمویشود .ا سوو دیگور ،در منواطق اصولی کشوت
تریاک مانند فار

و خراسان ،تعداد جربانیان بیشتر ا آمار مربوط به تهوران بووده اسوت کوه

میزان تولید تریاک در آن ،کمتر بوود .دلیول اثبوات ایون ادعوا مویتوانود میوزان تولیود و
مصرف تریاک در سال  1319در استانها م تل

مویباشود (سوا مان اسوناد ملوی،

سند ش .)240-35205
طی سالها  1304تا  1308آمار مسمومان با تریاک رونود فزاینوده داشوته ،احصواییه
شووهر تهووران کووه حوواکی ا عملیووات مووأموران صووحیه و معاونووت عمووومی در مووداوا ایوون
مسمومان است ،نشان میدهد بیشترین آموار مسومومیت بوا تریواک ،مربووط بوه سوال 1307

است( .احصائیه شهر تهران ،1308-1304 ،مرکز اسناد بهارستان.)228 :
تعداد مسممومین

سال

109

124

184

222

1304

1305

1306

1307

1

2

3

4

172
1308
5

جدول  .1مسمومین با تریاک در سالها 1308-1304
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ج) ب هکاری

باوجود کمبودن تعداد سیرنامهها در دور پهلو اول ،در آنها مطالبی مهمی دربار انووا
بزهکار ها ناشی ا مصرف تریواک ،ا جملوه د د و جاچواق آموده اسوت کوه البتوه در
م دوششدن چهر ایرانیان نزد غربیان ،می تواند بسویار موثثر باشود .در اینجوا ،مهومتورین
بزهکار ها ناشی ا مصرف تریاک را بدین شرح بررسی میکنیم:
1

 -1ج :د د  :هرمان نوردن در سیرنامهاش دربار د دان نوشته است« :در ایوران ،د دان

بهطور مداوا ،در جستجو تریاک هستند» (نوردن 2536 ،شاهنشواهی .)82 :بوه نظور مویرسود
یکی ا دالیلی که د دان را وادار به د د تریاک میکرد ایون بوود کوه هوم نیوا مصورفی
خودشان را تامین می کردند و هم تریاک کاالیی بودکه در هموه جوا بوا پوول نقود معاوضوه
میشد و دلیل دیگر که میتوان برا این کار د دان ذکر کرد این بوود کوه دولوت خوود
مراکز را دایر کرده بود که سوخته تریاک مصرفی را ا معتادان جماآور و در جبال آن
وجهی پرداخت میکرد (سا مان اسناد ملی ،و ارت مالیوه ،1316 ،ش سوند )240-16859و
(سا مان اسناد بهارستان ،ش سند.)02-08270 :
برخی افراد دیگر هم تریاکها موجوود در انبارهوا دولتوی یوا تریواکهوا ارسوالی
تاجران و تولیدکنندگان این ماده را سورجت مویکردنود .چوون تریواک ،بوهراحتوی فروختوه
میشد ،بهسرعت دراختیوار جاچاجچیوان جورار مویگرفوت و سوس

آنوان ایون مواده را صوادر

می کردند یا در داخل کشور می فروختند .برا پیگیر تریاکها سرجت شده ا انبارهوا
دولتی ،اولین کسی که مورد سوءظن جرار میگرفت ،انباردار بود که در صورت اثبات جورا
تعقیب میشد.
یکی ا موارد سرجت تریاک ا انبار دولتی ،مربوط به انبوار تریواک اسودآباد اسوت کوه
سارجان ،جیل آن را شکستند و  1418میقال سوخته و  8818میقال تریاک ضوبطی را ا آنجوا
سرجت کردند .در این موورد ،پو ا انجوااشودن تحقیقوات ال ا اعورا شود چوون سوهرا
صیرخانی فق مست دا و ارت مالیه بوده و برا حیاظت شعبه ها مالیه ،شوبهوا در اداره
بیتوته میکرده و انباردار نبوده است ،نباید تحوت تعقیوب جورار گیورد (سوا مان اسوناد ملوی،
Hermann Norden

1
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محل در آرشیو)240056759 :؛ اما اگر تریاکها مربوط بوه تواجران و تولیدکننودگان بوود،
پ ا اثبات سرجت ،دولت ،غرامت تریاک سرجت شوده را بوه آنوان پرداخوت مویکورد .در
برخی موارد هم تریاکهایی که برا ارسال به مناطق دیگر ،به ادار پست داده میشود ،بوه
سرجت میرفت و ا آنجا که مرسوالت پستی بیمه میشد ،ادار بیموۀ منطقوه ،غراموت آن را

پرداخت میکرد (سا مان اسناد بهارستان ،ش سند.)22-07046 :
البته پرداخت غرامت تریاکها سرجتشده ،بهراحتی امکانپوذیر نبوود و گواهی موردا
یک منطقه ،بارها به و ارت مالیه عریضوه موینوشوتند و تقاضوا موی کردنود غراموت اجنوا
سوورجتشووده بووه آنهووا پرداخووت شووود؛ موویرً مووردا کیوورش نهاونوود( ،تجارت انووۀ رفقووا در
عریضهها خود نوشتهاند یا ده ماه است تریاک آن ها سرجت شده و غراموت آن پرداخوت
نشده است و رئی

پست منطقۀ درجز بهدلیول تموااشودن بودجوه در پایوان سوال ،پرداخوت

غرامت به آنان را به سال آینده مثکول کورده اسوت؛ بودین ترتیوب ،کسوانی کوه تریاکشوان
میقود یا سرجت میشد ،باید مراحلی طوالنی را طی میکردنود توا بتواننود غراموت دریافوت
کنند.
 -2ج :ناامنی و نارضایتیها اجتماعی :در پی بررسی عریضوههوا در اسوناد درموییوابیم
استعمال تریاک ،عاملی مهم در برو ناامنی در جامعه بوده اسوت .در ایون عریضوههوا بیشوتر
مردا ا دایرشدن شیرهکشخانهها اظهار نارضایتی کرده و نوشتهاند بو تعین شویره ،سوبب
دشوار عبور ا کوچهها شهر شده است .آنان ایجاد شیرهکشخانهها را عامول گمراهوی

جوانان دانسته و ا ابتر بیشتر افراد به مصرف شیره اظهار نگرانی کردهاند (سا مان اسوناد
بهارستان ،ش سند .)02-11831 :محتوا سند نشان می دهد موردا آن موان ا گسوترش
اعتیاد درمیان جوانان ،نگران بوده و ا برپایی چنین مراکز ابرا نارضایتی میکردهاند.
دیگر مورد ناامنی ،تیتیش مأموران مالیه بود .یکوی ا ایون مووارد بوه عریضوۀ حمیود اد
یزد  ،ا مأموران انحصار سمنان در تیتیش منزلش مربووط مویشوود کوه و تقاضوا کورده
است ا این کار جلوگیر شود؛ یرا اذعان داشته است مأموران بودون کسوب اجوا ه ،وارد
منزلش شده و پ ا ساعتها جستجو ،تریاک جاچاق نیافته و ا آنجا با گشوتهانود .ا آنجوا
که این فورد ،تواجر سرشونا

بووده و خوود را آشونا بوه جووانین و ملوزا بوه رعایوت آن هوا
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میدانسته است ،علت این اجداا مأموران را دشمنی ذکر کرده و هودف آنوان ا ایون کوار را
لطمه دن به حیییت تجارتی خود دانسته اسوت .او در پایوان عریضوه ،متقاضوی رسویدگی بوه

دادخواست خود شده است (سا مان اسناد بهارستان ،سند ش 02-09891 :و -09892-
 .)02مورد دیگر ،شوکایت شویخ صوالحی (سواکن الشوتر) ا طور رفتوار موأموران انحصوار

و به اتهاا مصرف تریاک است (سوا مان اسوناد بهارسوتان،

تریاک در خصوص توجی

ش سند.)69-7395 :
البته دولوت بورا جلووگیر ا سووءاسوتیاد احتموالی موأموران ادار مالیوه ،جووانینی را
تصویب کرده بود که بر اسا

آن ،ا مأمورینی که برخرف واجا ،دیگوران را موتهم بوه جاچواق

کرده و موجب مزاحمت شوند ،عروهبر جبران خسارت وارده ،تا شش ماه ،ندان و انیصال دائم ا
خدمت محکوا میشدند و درصورت کش
آن را جهت م ارج کش

تریاک جاچاق ،مطابق نظامنامۀ و ارتی ،هم صود دَهِ

و بهدست آوردن جن

جاچاق به کاشیین و م بورین اجنوا

پرداخوت

میکردند ( لوح مذاکرات مجل  :1308 ،جلسۀ :24ص .)24
عروهبر جوانین تصویبشده ،دولت در مناطق اصلی کشت تریاک کوه احتموال جاچواق،
یاد بود ،کاشیانی را منصو کرده بود تا دربار جاچاق تریاک بوه دولوت گوزارش دهنود.
برخی اسناد بوهدسوتآموده ا ایون دوره ،بیوانگر آن اسوت کوه کاشویان منواطق م تلو

ا

پرداختنشدن حقوجشان شکایت کردهاند (سا مان اسناد ملی ،ش سند .)240-36687
طبیعی بود که در این فضا اجتماعی ،با ار تهمت و افتورا جاچواق بوه افوراد سرشونا
هم رونق بگیرد و این افراد گاه مجبور میشودند بورا حیور موجعیوت اجتمواعی خوود ،بوه
مأموران تیتیش ،رشوه بدهند .در این وضعیت ،شاید پرداخوتنشودن حقووق موأموران ادار
انحصار ،راهی بود که آنان برا کسب درآمد انت ا کرده بودند؛ به همین دلیل ،در اسناد
دور پهلو  ،عریضهها بسیار یواد ا منواطق م تلو
نویسندگان آنها ا بیعدالتی ها

ایوران بوهدسوت آموده اسوت کوه

موأموران ادار انحصوار مبنویبور اتهواا جاچواق بوه آنوان

شکایت کردهاند (سا مان اسناد بهارستان ،ش سند02-696906 :و .)02-706935
 -3ج :افوزایش جاچواق و تقلووب :افوزایش تولیوود و اسوتعمال تریوواک ،عامول بسوویار ا
مشکرت در جامعۀ عصر رضاشاه بود که ا جمله آنها مویتووان افوزایش جاچواق ،کوتواهی
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مأموران در انجاا دادن وظاییشوان ،تقلوب در سونگ و نوههوا تریواک و نیوز رشووهگیور
مأموران را ذکر کرد .در اینجا ،دو مورد ا مهمترین این مشکرت را شرح میدهیم:
ن ست ،تقلب و رشوهگیر مأموران :در عریضهها گزارشها بسیار دربار تقلوب و
رشوهگیر مأموران آمده است؛ میرً یکی ا عریضوههوا بوه کارکنوان ادار انحصوار تربیوت
حیدریه مربوط میشود .در این عریضهآمده است:
در نتیجۀ راپرت میتشین ادار انحصار ،پ ا جستجو فراوان ،یک مون وده سویر
شیر تریاک کش

کردهاند .تماا مأموران به تریاکبودن آن تصدیق نموده ،حتی

یک نیر ا مأمورین هم که معتاد بود ،مقدار ا آن را مصرف نموود .مجورا هوم
متعهد به پرداخت جریمه میشود؛ اما پ ا سه رو  ،مجرا با دادن یکصد توومن
تقاضا میکند که تریاکها ضب شد و را در حضور چند نیور مصودق معاینوه
کنند .پ ا معاینه ،تریاکها مزبور ،جرهجروت خالص میشود.

و به این ترتیب ،مجرا تبرئه میشود (سا مان اسناد بهارستان ،ش سند.)02-13617 :
بدین ترتیب ،مش ص مویشوود کوه در آن دوران ،چگونوه تقلوب و رشووهگیور موأموران
به راحتی سبب تبرئۀ مجرا و تبدیل تریاک به جورهجوروت شوود .نتیجوۀ ایون اجوداا موأموران،
گسترش جاچاق و رشوهگیر در جامعه بود.
دوا ،تقلب در سنگو نهها تو ین تریواک :تقلوب و سوودجویی موأموران در مراحول
م تل و

جموواآور و خریوود تریوواک ،شوویره و سوووخته رواج داشووت .اولووین نمونووۀ ایوون

گزارشها مربوط به مأموران خرید تریاک در حو بوانات و جنقر اسوتان فوار

در سوال

 1316بود کوه ضومن شوکایت ا بودرفتار موأموران ادار انحصوار تریواک اعورا کردنود
مأموران خرید به سنگو نهها تریاک ،سیم پیچیدهاند و بودین صوورت ،در و ن تریواک
به مردا منطقه تعد شده است؛ یورا فروشوندگان ،شویرههوایی را کوه جورار بووده اسوت بوه
مأموران مالیه بدهند ،ا جبل و ن کرده بودند و مأموران مالیه پ ا و ن کردن شیره ،متوجه
برو تقلب در آنها شدهاند .به بیان م تصر ،منظور نویسند نامه ،این بوده است که تریواک
اضافه ا مردا می گرفته و بهنیا خود استیاده می کردهاند .گیته ها معتمدان محل نیز مثیود
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این ظن است (سا مان اسناد ملی ،ش سند( 240-16859 :شماره برگوههوا مجموعوه
سند  27449و .)27448
ادار انحصار در پاسخ به این شکایت گیته است سنگها تو ین بوا سونگهوا و نوه
در پست انه تطبیق داده شدند و چوون کسور داشوتند ،خوود اداره بورا رفوا کسور ،آنهوا را

سیمپیچی کوردهانود (سوا مان اسوناد ملوی ،ش سوند( 240-16859 :شوماره برگوههوا
مجموعه سند  .)27447بر فرض صحت این ادعا ،کمیسیون موردبحث بایود پو ا تطبیوق
سنگها و نه با سنگها انبار انحصار ،بر اسا

یک صورت مجل  ،کسور را بوا سویم

ترمیم میکردند.
اقدامات محدودکنندۀ دولت در زمینه اعتیاد

هرچند هیچگونه آمار دجیق و جطعی ا تعداد معتادان به استعمال تریاک ،موجود نیست ،اموا
براسا

جراین و برخی آمارها میتوان تعداد تقریبی مبتریان به استعمال تریواک را بورآورد

کرد .ریچارد دربار مصرف تریاک در سالها اول حکومت رضاشاه (1302-1303ش/.
1924-1923ا ) .نوشته است:
هرگاه جمعیت ایران را دوا ده میلیون تَن فرض کنیم ،این طور ت موین دهانود کوه
در سال  1924-1923هر ده هزار تن ،مقدار  459پاوند تریاک مصرف کردهاند .بوا
درنظرگرفتن این نکته که مجما اتیاق ملل برا دههزار تن ،مصرف دوا ده پاونود
تریاک خاا را جایز دانسته است ،میبینیم که مصرف آن در ایران38 ،برابر میزانوی

است که مجما مزبور ،جانوناً مجا دانسته است (ریچارد .)21 :1343 ،
طبق آمارها مثسسوۀ انحصوار در سوال  ،1319مقودار تریواک لوول کوه ا طورف ادار
انحصار تریاک برا مصورف داخلوی فروختوه شوده 300/685 ،کیلووگرا بووده اسوت و ا
آنجاکه جسمتی ا تریاک مصورف داخلوی هوم بوهصوورت جاچواق ،ا طورف معتوادان تهیوه
میشد ،که مقدار آن را میتوان در حدود یکسوا مقدار برآورد کرد که رسوماً فروختوه
میشود؛ بنابراین ،کل مقدار تریاک لول مصورف داخلوی کشوور ،حودود چهارصود تون در
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سال ت مین ده میشود .ا سو دیگر میتووان میوزان مصورف رو انوۀ هور فورد معتواد بوه
تریاک را بهطور متوس  ،حدود دو گرا (حداجل متوس مصرف هر فرد معتاد) فرض کورد
که در سال 730 ،گرا میشود؛ بر این اسا  ،عد تقریبی معتادان به تریاک547 ،هوزار نیور
خواهد بود (سا مان اسناد ملی ،ش سند .)240-32205 :ا آنجا که میزان سوختۀ حاصل
ا کشیدن تریاک ،حدود سی درصد ا تریاکی است که مصرف میشود ،حودود  120تون
سوخته در کشور بهوجود میآید که شاید حدود یکسوا آن جماآور نمی شود و ا بوین
می رود .ا دو سوا باجی مانده (حدود هشتاد تن) ،حدود نصو

آن را ادار انحصوار تریواک

جماآور میکند و بقیه (حدود چهل تن) را شیرهکشان مصرف میکنند.
اگر هر فرد معتاد در رو  ،بهطور متوس  ،دو گرا تریاک مصرف کند ،این میزان بورا
حدود  55هزار نیر ،کافی است؛ بدین ترتیب ،تعداد تقریبی کول معتوادان تریواک و سووخته
در ایران ،بالغ بر  603هزار نیر میشود و نسبتبه جمعیت کل کشور (حودود دوا دهمیلیوون
نیر) ،بیشا پن درصد میشود (سا مان اسناد ملی ،ش سند .)240-35205 :اما با توجوه
به اینکه نان (بهاستینا برخی منواطق) معمووالً تریواک اسوتعمال نمویکردنود و موردان نیوز
معموالً ا بیستسالگی بهبعد به مصرف این ماده رو میآوردند ،اگر جمعیت ایران حدود
دوا دهمیلیون نیر برآورد شود و نص

این عده ،مرد فرض شود ،بر این اسا

که موردان ا

بیست سالگی ،جزء جمعیت فعال کشور محسوو مویشووند ،بوه حودود  57درصود ا کول
جمعیت مرد و یا حدود سهمیلیون و 420هزار نیور ت موین ده مویشوود؛ بنوابراین مویتووان
گیت هیده درصد ا جمعیت فعال ایران به استعمال تریاک ،معتادند.
آمارها بهدستآمده ا مصرف یاد تریاک در جامعه و پایینآمدن سن اعتیاد ،دولوت
را به چارهاندیشی واداشت و برنامههایی را برا محدودکردن اسوتعمال تریواک اجورا کورد
که ا جمله آنها میتوان موارد ذیل را ناا برد :جانون ( 1304جوانون جوراانگوار درحوو
مواد م در) ،جانون انحصار تریاک در سال 1307؛ جانون مجا ات مرتکبوان جاچواق در سوال
1308؛ انحصار تجارت خارجی در سوال  1309کوه بوراسوا

آن ،تریواک هوم جوزء اجورا

انحصار دولت بودو جانون منا استعمال  1314کوه ضومن انحصوار کوردن تریواک بورا
دولت ،بندهایی ا آن هم به محدودیت استعمال تریاک اختصاص داشت .عروه بور ایونهوا
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دولت درصدد برآمد برنامههایی تبلیغاتی را برا مبوار ه بااعتیواد در کشوور آغوا کنود کوه
بهنظر میرسد مهمترین و جاماتورین آنهوا برناموۀ سوال  1317بوود .در ایون برناموه ،ضومن
ممنوعیت کشت تریاک در برخی مناطق تولیدکننده ،یک برنامۀ سهساله برا منا اسوتعمال
تریاک طراحی شد .در این برنامه ،دولت ابتودا منوا اسوتعمال تریواک در اسوتانهوایی ماننود
تهران و ما ندران را آغا کرد که مصورف بواالیی داشوتند (سوا مانه اسوناد ملوی ،ش سوند:
 .)240-35205مهمترین اجدامات دولت در این برنامه ،بدین شرح بود:
 تأسی

دفتر ثبت معتادان و ایجاد پروانۀ مصرف تریاک که در آن ،اطرعوات

فرد معتاد و میزان مصرف او در آن آمده بود؛
 کاسووتن توودریجی ا مقوودار تریوواک مصوورفی معتووادان ا طریووق افووزودن مووواد
خارجی به تریاک و کاستن ا میزان تریاک خالص؛
 اجدامات بهداشوتی ،شوامل ایجواد بیمارسوتان بورا معالجوۀ رایگوان معتوادان و
مراجبت ا آنهوا ،تو یوا رایگوان داروهوا ضود تریواک ،و اعوزاا پزشوک و
ارسال دارو به مناطق م تل

برا ترک استعمال تریاک؛

 انجاادادن اجدامات تبلیغی مانند مبتذل جلوهدادن فرد معتاد به تریاک در انظوار
عموا ،چاپ کتابچههایی با مضمون مضرات تریاک ،تو یوا رایگوان مجورت
بین مردا ،نگاشتن مقالههایی با موضو اعتیاد در رو نامههوا و تهیوۀ فویلمهوا
کوتاه دربار تریاک و مضرات آن (همان).
دولت رضاشاه با پیگیر این برنامهها امیدوار بود درطوول سوه سوال بوه نتیجوۀ دل وواه
برسد و استعمال تریاک در کشور ریشهکن شود؛ اما انتقادها بسیار بوه ایون برناموه ،برخوی
اجدامات اشتباه مانند اداموه یوافتن تولیود تریواک در کشوور بوهدلیول اهمیوت اجتصواد آن و
همچنین ورود ناخواستۀ ایران بوه عرصوۀ جنوگ جهوانی دوا ،سوبب شود دولوت در اجورا
برنامههایش دچار مشکل شود و بدین صورت ،ایران با هم در برنامۀ منا اسوتعمال تریواک
شکست خورد.
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به طورکلی میتوان گیت ا نیمه دوا جرن نو دهم به بعد تولید تریاک تجار ایران رو
به افزایش رفت و نارضایتی و م الیت با میزان رو به رشد مصرف تریاک در کشور وجوود
داشت ولی این نارضایتی هرگز به م والیتی مشوابه بوا جنوبش هوا ضود تریواک در اروپوا،
آمریکا و چین نرسید .گرچه دولوت ایوران بوه اجودامات دیسلماتیوک علیوه تجوارت جهوانی
تریاک ملحق شده بود و دو جرارداد تریاک  1912الهه و  1925ژنو را امضا کرده بود ولوی
در عمل چندان پا بند به آنها نداشت .در نیمه اول جرن بیسوتم ،ایوران نوه تولیود تریواک
اش را کم کورد و نوه هویچ حرکوت جود بورا کواهش شومار معتوادان کشوور انجواا داد
( .)Regavim, 2012:7در دوره رضاشاه نیز بسویار ا سویاحان خوارجی بور تعوداد یواد
تریاک کشان در ایران صحه گذاشته و گاه شاکی بودهاند که دولت ترش آنچنوان جود
برا مبار ه با تریاک انجاا نداده است .برخی ا تحلیلگران توضویح مویدهنود کوه درآمود
تریاک آنقدر برا انجاا اجدامات اصرح طلبانه حکومت مهم بود که دولت حتی چشومش
را بر جاچاق تریاک ایران میبست وگاه ایون امور بوا تشوویق غیرمسوتقیم و یوا حتوی مسوتقیم
حکومت صورت میگرفت .اعتراضات کمیتوه تریواک جامعوه ملول هوم تواثیر چنودانی بور
سیاست ایران نداشت .اما این بدان معنوی نبوود کوه ایوران نمویخواسوت تجوارت و مصورف
تریاک را کاهش دهد ( .)Ibid: 185-186رژیم رضاشاه بدون تردید نگران سطح مصرف
باال تریاک و تاثیرات اجتماعی آن در جامعه بود ،اموا علویرغوم ماهیوت دیکتواتور اش،
مصرف تریاک را به طور جد ممنو نکرد .این امر بورا رژیموی کوه جوانون لبوا
شهروندانش دیکته میکرد و ا ممنوعیت لبا

را بور

روحانیون ابایی نداشت ،نکته جابول تووجهی

است .میتوان گیت فقدان تقاضا عمومی جد برا ممنوعیت تریاک ،تقدا مرحظوات
مالی و درآمد اجتصاد چشمگیر تریاک این سیاست را برا دولت توجیه مویکورد .بودین
ترتیب علیرغم فشارها بینالمللی و نگرانی خود حکومت ا نر باال معتوادین ،تولیود،
تجارت و مصرف تریاک کاهش نیافت و فق اجداماتی نه چندان ریشهدار برا برخوورد بوا
آنچوووه حکوموووت خوووود بوووه عنووووان مشوووکل تریووواک درک مووویکووورد ،انجووواا گرفوووت

(.)Ibid, 2012:4
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نتیجهگیری

همچنان که ذکر آن رفت ،تریاک جزو اجرمی بوده که در تاریخ کشور ما جایگاه ویوها
داشته است ،مصرف آن ا دیر با چه در حو ه پزشکی و چه به عنوان م در رایو بووده و
در دورهها متاخرتر تولید و تجارت آن در اجتصاد کشور نقشی مهوم اییوا کورده اسوت .ا
نیمه دوا جرن نو دهم تولید ،تجارت و مصرف آن رشد چشمگیر یافت و ایون فزونوی در
دوره پهلو نیز ادامه یافت .به موا ات رشد تولید و تجارت تریاک ،سوهولت دسترسوی بوه
آن نیز افزایش یافت و منابا این دوره ا اعتیاد رو افزون به تریاک در همه اجشار و طبقوات
م تل

جامعه س ن گیتهاند .البته جابل ذکر است که جابلیت فزاینوده دسترسوی بوه تریواک،

نمیتواند فی نیسوه رشود مصورف آن را توضویح دهود ،افوزایش مصورف تریواک صورفا بوا
دسترسی ماد به آن رابطه مستقیمی ندارد ،اما این امر وجتی با عوامول فرهنگوی و اجتصواد
پیوند می خورد ،می تواند به عللی برا رواج اعتیاد تبدیل شود .دسترسوی آسوان بوه آن در
شرایطی که مینه برا مشکرت اجتماعی و روانی وجود دارد ،توواا بوا باورهوا نادرسوت
در استیاده ا این ماده ،جهل و ناآگاهی ا تبعات منیوی آن ،عودا اطمینوان بوه دانوش نووین
پزشکی ،عدا دسترسی به دارو در مناطق دورافتاده ،اعتیواد گوروههوا شواخص جامعوه کوه
خود بهنوعی ،الگو افراد بودند ،و گاه سیاستهوا خوود دولوت در افوزایش مصورف آن
موثر افتاد .به طور که خرید و فروش آن در مراکز عمومی با بسته بند دولتی ،ایون بواور
را می توانست ایجاد کند که دولت مدرن پهلو خود با کشیدن تریاک موافوق اسوت و بنوا
براین ضرر در آن نیست .درآمد ها اجتصاد تریاک آنقدر مورد نیوا دولوت رضاشواه
برا اجرا اصرحات مدرن اش بود که نمیتوانست ا ایون کواال سوودآور صورفنظور
کند و حتی گاه بر جاچاق آن نیز چشم میبست .در این دوره عروهبر دولت که بوه تریواک
بهعنوان یک کاال سودآور برا تأمین هزینهها کشور توجه میکرد ،وابسوتگی معیشوت
بسیار ا اجشار و گروهها مانند دالالن ،تاجران ،کشاور ان و کارگران به تولیود و تجوارت
این ماد م در ،بهطور غیرمستقیم در افزایش مصرف و دسترسی آسوان افوراد بوه آن ،موثثر
بود . .آمار معتادین در دروه رضاشاه گرچه کامر دجیق نبود ،اما هشداردهنده بود ،دولوت ا
اثار سوئ اجتماعی اعتیاد به تریاک و موارد مربوط به خریود و فوروش آن ا جملوه د د ،
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جاچاق ،نارضایتیها اجتماعی ا مصرف تریاک و مزاحمتها اجتماعی افوراد معتواد در
جامعه آگاه بود بوه هموین دلیول بورا حول ایون معضول بوزرگ اجتمواعی انحصوارتولید و
تجارت آن و نیز کنترل بر مصرف آن را در دست گرفت و در مقاطا م تل  ،برناموههوایی
رابرا محدودیت مصرف آن اجرا کرد؛ اما گاه خود این برنامههوا ا جملوه ایجواد مراکوز
عمومی خرید و فروش ،فروش اجبار به مغا هداران ،و یا مراکز مصرف عمومی ،بوه جوا
محدودیت مصرف تریاک به رواج بیشتر آن دامن د گواهی نیوز برناموههوا بوهدلیول برخوی
مشکرت و موانا ،چندان کارایی نداشتند؛ میرً دولت در برنامۀ منا استعمال  1317به انتشار
مقالههایی در رو نامهها و نیز تهیۀ فیلمهایی دربار مضرات تریواک مبوادرت کورد .مشوکل
این اجدامات ،آن بود که در مناطق دورافتاده که مردا ،امکانات ال ا و نیز سوواد خوانودن و
نوشتن نداشتند ،این اجداا نمیتوانست راهگشا باشد .ا طرف دیگر ،دولوت طوی سوالهوا
متماد که برنامهها منوا اسوتعمال را مودت نظور داشوت ،همچنوان بور کشوت تریواک بورا
صادرات تأکید میکرد و ا این مسئلۀ مهم غافل بود که تا وجتی کشت تریواک اداموه دارد،
برنامهها منا استعمال نیز ا ضمانت اجرایی ال ا برخوردار نیستند .بورا اثبوات ایون ادعوا
که برنامۀ منا استعمال سال  1317هم در ریشهکونکوردن معضول اعتیواد ،موثثر واجوا نشود،
میتوان میزان مصرف تریاک در استانهوا مهوم کشوور طوی سوالهوا  1319و  1320را
ذکر کرد.
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مقدار مصرف سال1319به کیلو
7417077735

2686130617
19011
18721
18072
16481
11742
7115

جدول  .2میزان مصرف تریاک به کیلوگرا در سال 1319
منبا :سا مان اسناد ملی ،سند ش 240-35205

مقایسه میزان مصرف در استانها کشور:

رشت و غیره

خراسان

تهران و غیره

کرمانشاه و غیره

اصفهان -یزد کرمان  -بلوچستان

خوزستان -لرستان

فارس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

6% 4% 2%
26%
25%

10%

جدول  .3مقدار مصرف سال  1319در هر استان براسا

6%

9%

6%
6%

درصد (سا مان اسناد ملی ،ش سند .)240-35205

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 167 /

مقدار شیره سال 1320به کیلوگرم
261994

152866 157412
96511

65541

0
استانها

خراسان

لرستان

کرمانشاه

فارس اصفهان ویزد

منبا :سا مان اسناد ملی ،سند ش 240-35205

نر مصرف در استانها کشور:
کرمان وبلوچستان

اصفهان ویزد

فارس

کرمانشاه

لرستان

جدول  .4مقدار شیر تولیدشده در هر استان در سال  1320بر اسا

خراسان

درصد.
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