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دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان  13و  15ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻨﺖآﺑﺎد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان در اﺻﻔﻬﺎن از روی ﭘﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪاي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دوﭼﺮﺧﻪ اش را ﻓﺮوﺧﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۶۹ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۲۹۹ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ آن دﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻣﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺰ
ﭘﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ.او درﺑﺎره اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾﺰد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم رده ﺳﻨﯽاي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در دو دوره ردهﺳﻨﺠﯽ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ؛ رده  ۵۲ﺗﺎ  ۴۳ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵۳ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ در اﯾﻦ رده ﺳﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد زﯾﺮ
۷۱ﺳﺎل ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۲۱۲ﻧﻔﺮ زﯾﺮ  ۷۱ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﻌﺎون
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮔﻔﺖ :در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر آﻣﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زﻧﺎن ﺣﺪود دو ﺳﻮم و در ﻣﺮدان ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
زﯾﺎد ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،دﻟﯿﻞ ﺑﯽ اﺛﺮ ﺷﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺒﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،رﻳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ«
ﻗﺎﻧﻮن »ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ« :ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮر زﯾﺎد ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﮐﻢﺷﺪن آن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ آﻣﺎر را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آﻣﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺤﺮان ﺟﺪی ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ﺟﺪی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺮی در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد».
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ :ﺑﻨﺪه ﺧﺪا راﺣﺖ ﺷﺪ
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ« :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ دودوﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺗﺎﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد» .او درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮدر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺣﺎﻣﻠﻪ ای در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺧﺒﺮش را ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﻬﺮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ از آن ﺧﺒﺮدار
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ آن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺣﺖ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺪاﺑﯿﺎﻣﺮزدش ،اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﮐﻢ ﺷﺪه ،آن
وﻗﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی آﺳﯿﺐ را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا راﺣﺖ ﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ»  .ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آن
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ،ﺂﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دردی ﻧﻤﯽﺧﻮرد».
 15ﺗﺎ  20ﺳﺎل ،اوج ﺳﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان
در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺨﺖ و ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﻢ زﯾﺎد ﺷﻮد .رﻳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاب ﻣﯽ
ﺷﻮد آدم ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎیﺷﺎن را ﻫﻢ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﻤﺪی اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﻮزه ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺒﯿﻦ  15ﺗﺎ  30ﺳﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻫﻢ

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  15ﺗﺎ  20ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ را در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دو
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺟﺪی درﺑﺎره ﺧﻮدﮐﺸﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را در اﯾﺮان ازدو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎ  6ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی اﻓﺮاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده از دو ﺑﺮاﺑﺮ در اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ  6ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ» .اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ«:ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  10ﺗﺎ  12ﺑﺎر ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .در 10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺧﻄﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ 13درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از  6درﺻﺪ ﺑﻪ  13درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻟﺴﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺑﻪ« ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ«:دورهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ رﻓﺎه و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻣﺎ
آﻧﺎن ﻣﺴﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در روزﮔﺎر اﻣﺮوز از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ درﯾﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ» .او در اداﻣﻪ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ«:ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد دور ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ
در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻓﺮاد دور ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای درﺑﺎره ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
دارﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ و ﻋﺎدت ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﺑﮕﺮدﯾﻢ .درواﻗﻊ ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد» .ای ﮐﺎش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ آن را
رد ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻓﮑﺮی ﺑﺮای آن ﮐﻨﻨﺪ.
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