15ﺗﺎ 19ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر زﻧﺎن

ﻋﮑﺲ :ﻓﺮارو
ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در زﻧﺎن  15ﺗﺎ 19
ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ ،ﺿﺮورت دارد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺪی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎˈ ،زﻫﺮا ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ˈدر دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش دﺷﻤﻦ
ﺑﺮای ﻗﺘﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎد ،اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی ﺷﺨﺺ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﻐﺰی و روﺣﯽ
در وی ﻣﯽ ﺷﻮد و از او ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع وارد و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ ﭼﻪ
در ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﮐﻪ در ﺳﺎل  90اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ روی  15ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  900ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری را ﻣﺮدان و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و  100ﻧﻔﺮ را زﻧﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﯽ  15ﺗﺎ  64ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﺮخ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان ﻫﺎ 2.65 ،درﺻﺪ
و ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  325ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس 9.3 ،درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎدان را زﻧﺎن و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﯾﺎک ،ﺷﯿﺸﻪ و ﮐﺮاک اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻬﻤﭽﻨﯿﻦ  62درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ،ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺪم رﻫﺎﯾﯽ از اﻋﺘﯿﺎد و ﺣﻔﻆ آﺑﺮو ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺎری اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اداﻣﻪ ،ﮐﺴﺐ ﻟﺬت ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی ،ﺗﻔﺮﯾﺢ ،رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ،ﻓﺸﺎر
دوﺳﺘﺎن ،رﻓﻊ درد ،ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ
ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ﻫﺸﺪار داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن ،ﻻﻏﺮی ،رﻓﻊ
ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﭘﻮﺳﺖ ،ﺷﺎداﺑﯽ ﮐﺎذب و رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ روی آورده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻓﺮﯾﺐ دروغ ﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ.

وی ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در زﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﯿﺎد در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و آﺛﺎر وﯾﺮاﻧﮕﺮ آن ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮد ﯾﺎ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ رود.
ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و روﺑﺮو ﺷﺪن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،ارزش ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺴﻠﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮد در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺤﺚ اﻋﺘﯿﺎد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:دوری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮑﺎر ،ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺿﺮورت ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ،
ﻣﺪارس ،ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ،ﺿﺮورت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:دﺷﻤﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻟﺬا آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ،
ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺣﻀﻮر ﺟﺪی آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﮔﺮ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ  ،ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات
ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
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