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اِر. اِر تُْلِحُق اْلَبْراَر بِالُْفجَّ ُمجالََسُة اْلَبْراِر لِْلُفجَّ
هم نشينی نيكان با اهل فسق و فجور، آنان را به فّجار ملحق می نماید. ) بحار األنوار: 74/197(

پيام این شـماره :
اعتياد به مواد مخدر یكی از اصلی ترین عوامل ارتكاب به خشونت، سرقت و 

خيانت است.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 17
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

نظريـهبيهنجـاري
 نيم نگاه

رابطهاعتیـادبـاسايـرجرايـم
ترجمه

استـرسامتحانـاتوداروهـايغیـرمجـاز)2(
معرفی مواد مخدر

کـروکوديـل

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی

اداره کل فرهنگی و پیشگیری

پیوندنامبـارکاعتیـادبا
آسیبهـایاجتـماعی
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مسائل اجتماعی، شرایط رنج آوری هستند که کیفیت زندگی افراد را 
مختل نموده و افراد به رغم تالش هایی که می کنند به خواسته های مشروع 
خود دست نمی یابند. فقر، بیکاری، بحران های هویتی، فاصله طبقاتی و 

غیره مسائل اجتماعی محسوب می شوند. 
افراد تحت تاثیر عوامل مختلف و در واکنش به شرایط رنج آور اجتماعی 
مرتکب رفتارهایی می شوند که از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته 
و در قالب انحرافات و ناهنجاری ها نمود می یابند. آنگاه که این رفتارهای 
انحرافی از حد معینی فراتر رفته، ش��ایع ش��ود و حیات اجتماعی را به 
مخاطره اندازد، آسیب اجتماعی ظهور یافته است. به عالوه، آسیب های 

اجتماعی قابلیت تبدیل شدن به مساله اجتماعی را نیز دارند.
بر اساس یافته های پژوهش��ی)از دیدگاه مردم و خبرگان(، مهم ترین 
مس��اله و آس��یب اجتماعی در ایران را می توان اعتیاد ب��ه مواد مخدر و 

جرایم مربوط به آن دانس��ت. 
اعتیاد به مواد مخ��در همواره 
به عن��وان یک علت اصلی در 
بروز س��ایر جرایم نیز مطرح 
بوده و می توان گفت که عامل 
اصلی تنوع و تکثر بسیاری از 
آس��یب ها و ناهنجاری ها در 

جامعه امروز ایران است. 
هم��واره رد پ��ای اعتیاد را 
می توان در سرقت)سرقت لوازم 

خودرو، زورگیری، کیف قاپی،سرقت های خانگی و...(، خشونت)خودزنی، 
خودکشی، نزاع و درگیری، کودک آزاری، سالمند آزاری، قتل و ...(، جرایم 
جنسی و خیانت)روسپی گری، جنون جنسی و...( و بسیاری از معضالت 
دیگر یافت. در س��ال های اخیر نه تنها بزرگس��االن، بلک��ه دانش آموزان 
مدارس و دانش��جویان دانش��گاه ها نیز از جمله گروه های آسیب پذیر به 
حساب آمده اند. در واقع سوداگران مرگ با ترفندهای مختلف راه خویش را 
در میان گروه های مختلف اجتماعی باز کرده اند. مواد و داروهای اعتیادآور 
ب��ا عناوینی هم چون تقویت کننده حافظه و یادگیری، نش��اط  آور، آرام 
بخش، مقابله با استرس و غیره راه های پنهانی را به درون سبک زندگی 
دانش��گاهی گش��وده اند. به عالوه، تعامل و مراودات فرهنگی در درون 
دانشگاه ها و کم توانی افراد در پیشگیری از اعتیاد، زمینه را برای بازتولید 

اعتیاد در دانشگاه ها فراهم آورده است.
هشدار این که با توجه به ویژگی های دانشگاه، جرایمی چون سرقت، 
خش��ونت و خیان��ت رنگ و روی دانش��گاهی یافت��ه و می توانند در حد 
گسترده ای خود را در قالب سرقت علمی و ادبی، تولید و بازتولید نظریه ها 
و شیوه های زندگی خشونت بار، تولید اندیشه خیانت و بی مباالتی جنسی 
نش��ان دهند. بنابراین انتظار می رود تا دانشجویان با شناخت دروازه های 
ورود به اعتیاد و پیامدهای اجتماعی و دانشگاهی آن در مقابل این پدیده و 
احتمال غلبه فرهنگ اعتیاد بر سبک زندگی دانشجویی هوشیار و همبسته 

باشند.   

در اين نظريه كه ريش��ه در نظريات اميل دوركيم، جامعه شناسي 
فرانسوي دارد، به عوامل اصلي تضعيف معيارها و هنجارهاي اجتماعي 
پرداخته و چنين مطرح مي ش��ود كه: سستي ارزش ها و هنجارهاي 
اجتماع��ي � فرهنگي موجب روي آوردن افراد به مواد مخدر و اعتياد 
مي شود. تحوالت سريع صنعتي � اقتصادي و به تبع آن تغييرات سريع 
در گستره اجتماعي مانند شهرنشيني، نوسازي، تضعيف باورها، ارزش ها 

فرهنگ��ي  س��نت هاي  و 
مذهب��ي، مل��ي و موروثي، 
متزلزل شدن ساختار سنتي 
خانواده، همه موجب تغيير 
در هويت افراد شده و باعث 
مي شوند تا رفتار سنتي آنان 

تغيير نمايد.
جال��ب توج��ه اي��ن كه 
گس��ترش  و  پيش��رفت 
ش��اخص هاي توس��عه كه 
خود گواهي بر تغيير جوامع 
س��نتي هس��تند، رابط��ه 

مس��تقيم با ميزان شيوع مواد مخدر دارند، و مثالً به نظر مي رسد در 
شهرها مصرف مواد مخدر بيش از روستاهاست. يا در خانواده هايي كه 
در معرض نوگرايي قرار داشته و بافت سنتي خود را از دست داده يا در 

حال از دست دادن هستند، اعتياد رايج تر است. 

ساسان باوي، 1388

گـزیده

گسـترش  و  پيشـرفت   
شاخص هاي توسعه که خود 
گواهي بر تغيير جوامع سنتي 
هسـتند، رابطه مسـتقيمی 
با ميزان شـيوع مواد مخدر 
دارند، و مثالً به نظر مي رسد 
در شهرها مصرف مواد مخدر 

بيش از روستاهاست.

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

گزیده

یافته هـای  اسـاس  بـر 
پژوهشـی)از دیدگاه مردم و 
خبرگان(، مهم ترین مساله و 
آسيب اجتماعی در ایران را 
می توان اعتياد به موادمخدر 
و جرایم مربوط به آن دانست. 

پیونـدنـامبـارکاعتیـاد
نظريـهبيهنجاريباآسیبهـایاجتماعی
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بیشتر از زنان گزارش شده است.
شواهد بدست آمده حاکی از آن است که میزان تحصیالت و سطح درآمد 
افراد معتاد رابطه معناداری با بروز خشونت و هنجارپذیری آنان دارد و بر 
این اساس معتادان بی سواد یا دارای تحصیالت پائین نسبت به معتادان 
با تحصیالت باال از خشونت اجتماعی بیشتری برخوردارند. هم چنین 
معتادان به مواد مخدر صنعتی شیشه بیشترین موارد بروز خشونت و 
آسیب رساندن به دیگران و خود را در فضای خانه و محیط بیرون از خانه 

نسبت به سایر معتادان به مواد مخدر سنتی دارا می باشند.
نکته اساسی در نتایج حاصله این است که میزان بروز خشونت و رفتارهای 
آسیب رسان در معتادان به مواد مخدر صنعتی با افزایش سن اعتیاد افراد 
به اوج خود می رسد در حالی که در معتادان به مواد مخدر سنتی با افت 

مواجه می شود.
از نتایج بدست آمده این گونه استنباط می شود که 59 درصد شهروندان 
وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد را عامل ناامنی جامعه می دانند و 
68 درصد آنان اعتیاد به مواد مخدر را یک بستر مناسب برای وقوع جرایم 

اجتماعی و ترویج بی هنجاری در جامعه قلمداد می کنند. 
کورش محمدی )پژوهشگر حوزه اعتياد(

قبیل ضرب و جرح، تخریب اموال و قتل
2 - فعالیت غیرقانوني در امر تهیه مواد مخدر از طریق باج گیري و 
شرارت، قماربازي، خودفروشي و روسپي گري در زنان و ارتکاب اعمال 

نامشروع
3 - دستگیري به سبب ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر مانند 
اعتیاد، خرید و فروش، حمل و نگهداري. به نظر برخي جرم شناسان، 
معتاد همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارد و هر معتاد در طول 
24 ساعت مرتکب حداقل یک یا دو جرم مي شود. رفتار مجرمانه 
معتادان ممکن است گاهي به طور مداوم صورت گیرد و گاهي در اثر 
تغییر شرایط کاهش یا افزایش پیدا کند. به هر صورت جرایم ناشي از 
اعتیاد به مواد مخدر متنوع هستند و همان طور که اشاره شد، عالوه 
بر اعتیاد، خرید و فروش و حمل و نگهداري مواد مخدر، سرقت، 
قمار، باج گیري و اخاذي، خیانت در امانت، جعل اسناد، سوءاستفاده از 
کودکان و نوجوانان، اخ�الل در ن�ظ�م ج�ام�ع�ه، جیب بري و کیف زني 

را دربرمي گیرند.
                 http://sedayevokala.blogfa.com

رابطهاعتیـادبـا
سايـرجرايـم

طبقهبندیمجرمـانمعتـاد

یافته های پژوهشی که در سال1390 با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد 
به مواد مخدر با خشونت و کاهش احساس امنیت شهروندان توسط تیم 
استان کشور  ایرانیان در 8  انجمن آسیب شناسی اجتماعی  پژوهشی 
انجام گرفت، نشان داد که بین اعتیاد به مواد مخدر و بروز خشونت های 
خانوادگی، خشونت های اجتماعی منجر به قتل و جرح، آسیب های روانی 
و جسمانی علیه زنان و کودکان، بروز ناهنجاری های اخالقی و جرایم 
اجتماعی و کاهش احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

یافته ها حاکی از آن است که: 84 درصد خانواده های مورد مطالعه از 
زمان ابتال به اعتیاد فرد معتاد، تا زمان انجام این مطالعه حداقل یک بار در 
معرض خشونت  های کالمی، عاطفی، جنسی و اقتصادی مرتبط با سوء 
مصرف  مواد مخدر قرار داشته و 43 درصد آنها، حداقل یک بار در این مدت 
با خشونت های فیزیکی جدی، تهدیدکننده و حقوقی و 10 درصد مابقی 
با خشونت های منجر به آسیب های جسمانی و جرح بدنی مواجهه بوده  
و عالوه بر این 1/1 درصد خانواده های مورد مطالعه، خشونت های منجر 
به قتل های خانوادگی را تجربه کرده اند. نتایج هم چنین نشان می دهد که 
عامل مستقیم 68 درصد از موارد طالق در گروه نمونه، وابستگی یکی 
از زوجین به مواد مخدر است و در این رابطه نقش مردان با 88 درصد، 

وقوع  اعتیاد،  درخصوص  شده  انجام  تحقیقات  و  مطالعات  براساس 
رفتارهاي بزهکارانه ناشي از این پدیده امري اجتناب ناپذیر است و اعمال 
بزهکارانه معتادان و مرتبطان با دیگر جرایم مواد مخدر از قبیل قاچاق، 
حمل و نگهداري بسیار زیاد و متنوع است؛ حتي در کشورهایي که دولت 
خود مواد مخدر را در اختیار معتادان قرار مي دهد، باز هم اعمال بزهکارانه 
کاهش نیافته است. بنابراین رابطه اعتياد و بزهكاري یک رابطه 
دائمي، عمومي و غيرقابل اجتناب مي باشد. این رفتار مجرمانه 
ناهنجاري هاي  از  ناشي  و  ندارد  مادي  و  اقتصادي  جنبه  صرفاً 
رفتاري است. عمده ترین جرمي که مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر 
مي باشد، جرم سرقت است که به منظور دسترسي به مواد مخدر صورت 
مي گیرد و گاهي اوقات، عالوه بر سرقت منتهي به جرایم و جنایات 

خطرناک دیگري مي شود.
جرم شناسان در طبقه بندي مجرمان معتاد، سه نوع طبقه بندي را بیان 

مي کنند:
1 - فعالیت غیرقانوني در امر تهیه مواد مخدر از طریق سرقت، اقتدار 
جنایي علیه دیگران و ارتکاب جرم در جهت منافع شخصي و مواردي از 

نيم نگاه
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تـرجمـه

فشار خرد کننده امتحان اول ترم در سال تحصیلی برخی از دانشجویان 
کانادایی را به سمت استفاده از داروهای مطالعه سوق داده است. دالل این 
داروها می تواند حتی تا 20 دالر برای دارویی مانند آدرال از دانش��جویان 
طلب کند؛ اما دانشجویی که تحت فشار است به ناچار این مبلغ را می 
پردازد. در حالی که چند هفته پیش، قبل از شروع امتحانات ترم، همان 
قرص به مبلغ 5 دالر عرضه مي شد. دانشجویانی که از داروهایی استفاده 
Atte n “یی کنند که معموال برای درمان اختالالت کاهش تمرکز یا 

tion Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD  “ تجوی��ز 
می شوند می گویند که این داروها می توانند به مصرف کنندگان کمک 
کنند که چند س��اعت تمرکز کرده و مطالب درسی زیادی را بخوانند یا 
بدون خستگی از نیمه شب تا صبح بتوانند تکالیف ترم خود را انجام دهند. 

برخي از دانشجویان به طور روزافزونی از داروهای کمکی برای مبارزه 
با خس��تگی و تمرکز بهتر اس��تفاده می کنند. اما آیا این امر بر سالمتی 

دانشجویان تاثیر دارد؟
مودافینیل نسل جدیدی از این داروهای هوشمند تقویت اعصاب است 
که برخی از دانشجویان از آن استفاده می کنند. داستان این مصرف خیلی 
تکراری اس��ت. دانشجویی با تالش و پش��تکار باالخره جایی در دانشگاه 
کمبریج برای خود پیدا می کند. در این مرحله البته، فشارها برروی دانشجو 
افزایش می یابد و آنان را به سمت داروها سوق می دهد. امروزه این داستان 
تغییر کرده است. موادی که زمانی چندین نسل از سیاستمداران را آرامش 
می داد اکنون با اهداف دیگری یعنی کمک به تکالیف دانشگاهی توسط 

دانشجویان مصرف می گردد. 
» راج پرا « که اکنون  سال آخر علوم طبیعی در دانشگاه کمبریج  را 
می گذراند چنین می گوید: » تابس��تان ترم دوم دانشگاه من بود.« »من 
دانشجویی از خارج از بریتانیا هستم؛ این امر بدین معناست که والدین من 
برای هر س��ال من در دانشگاه 2000 پوند انگلیس پول می پردازند. این 

استـرسامتحانـاتوداروهايغیـرمجـاز)2(

آياداروهـایهوشمـند
برایسالمتیدانشجويـان
خطرنـاکهستند؟)1(

تقریباً 4 درصد از دانشجویان که هیچ نیاز پزشکی به این دارو ندارند، از 
آن برای کمک گرفتن در برابر مشکالت درسی استفاده می کنند اگر چه 
بنا به یافته های یک بررسی در سطح دانشگاه هاي کشور کانادا که امسال 
انجام شده، این داروها خطرات بسیاری را برای سالمتی این دانشجویان 

در بر دارند.  ) ادامه دارد (
منبع: گلوب اند میل

http://www.theglobeandmail.com/news/nation-
al/education/drugs-as-study-aid-a-growing-trend-
/on-campuses/article14945567
 صمد حبیبی)مترجم(

هزينه ها فشار فراوانی روی فرد می آورد. اما تابستان سال پیش دو هفته 
به امتحانات مانده بود و تقريباً کاری انجام نداده بودم. مساله ماندن يا رفتن 

بود بنابراين به مودافینیل روی آورم.«
مودافینیل داروی کمکی اعصاب است که اکنون جای خود را در بین 
تعدادی از دانش��جويان باز کرده اس��ت. اين دارو که در اوايل برای درمان 
حمل��ه خواب تولید ش��ده بود، اکنون برای مبارزه با خس��تگی توس��ط 
دانشجويان استفاده می شود. انتخاب نادرست ديگر دانشجويان ريتالین 
 )ADHD( می باشد که برای درمان نارسايی بیش فعالی کمبود تمرکز
تولید شده بود. اين داروها سطح دوپامین در مغز را افزايش داده و بیداری 
و هوشیاری افراد را نیز طوالنی تر می سازند و ضمن خاصیت اعتیاد آور 

بودن تبعات منفي زيادي را نیز به همراه خواهد داشت.
 ) ادامه دارد (

ht tp: / /www.theguardian.com/educa-
students-drugs-modafinil-rit-/06/apr/2010/tion
alin
 صمد حبیبی)مترجم(
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»جنون جنس��ی به رفتار های جنس��ی اطالق می ش��ود ک��ه خارج از 
چارچوب های منطقی و قانونی و شرعی بدون کنترل، که همراه با خشونت 
و زورگویی و گس��تاخی است انجام می شود.« فرد در این حالت به خاطر 
انباش��ت غریزه جنس��ی و عدم مهار آن تحت تاثیر عواملی نظیر مصرف 
روان گردان ها یا مناظر و عوامل محیطی تحریک کننده قرار گرفته و از آن جا 

که مهارت کنترل هیجان های 
رفت��اری اش را ن��دارد، تالش 
می کند تا با روش های مختلف 
غریزه خ��ود را تخلی��ه کند، 
بنابراین دس��ت به خش��ونت 

تکرار شونده جنسی می زند.
از این جن��ون تحت عنوان 
توحش جنس��ی نیز نام برده 
می ش��ود. در ای��ن حالت عدم 
تمایل ط��رف مقابل، مجرد یا 
متاهل بودن، وحش��ت زدگی 
و اصوال هیچ یک از این دست 
عوامل، دلیلی برای خودداری 
ف��رد مهاج��م نیس��ت و افراد 
گرفتار جنون جنسی در بیشتر 

موارد ممکن است حتی به افراد خانواده و نزدیکان خود نیز تعرض کرده و 
آن ها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند. افزایش این جنون و خشونت 

اعتیــادو
جنونجنـسی

مقالـه

ش��یخ )ابوسعید ابوالخیر( روزی در میان سخن، روی به 
یکی از قوم کرد و گفت: “ همه وحش��ت ها از نفس است. 
اگر او را نکشی او تو را بکشد و اگر تو او را قهر نکنی او تو را 

قهر کند و مغلوب خود نماید.” 
                اسرار التوحيد فی مقامات ابو سعيد ابوالخير

اعتياد با رفتار جنسی پرخطر نيز ارتباط دارد ؛ به 
عنوان مثال برخی از معتادان برای کسـب درآمد یا 

تهيه مواد مخدر  مجبور به تن فروشی می شوند.

در کنار انحرافات و تجاوزها و رفتارهای پرخطر جنس��ی دیگر، نشان از 
ضعف مدیریت غریزه جنسی در جامعه دارد.

 غریزه جنسی به خودی خود و بدون محرک، عامل بروز بسیاری از 
ناهنجاری هاست و اگر این غریزه با مصرف روان گردان های صنعتی نیز 
همراه ش��ود، افزایش گستاخی و بی شرمی مصرف کننده در رفتارهای 
جنسی را بیش از این افزایش داده و فرد را وادار به رفتارهای غیرمنطقی 
و پرخطر می کند. با این حال مواد روان گردان خصیصه ای دارد و آن هم 
پررنگ کردن و تشدید کمبود های روانی و فیزیکی مصرف کننده است.

این مواد، همان طور که فرد افسرده را به گریه وا می دارد، فرد گرفتار 
مشکالت جنس��ی را نیز به رفتار های پرخطر و جنون جنسی متمایل 
می کن��د. نقش کم رنگ ش��دن باورها و اعتقادات مذهب��ی در افزایش 
مش��کالت جنس��ی افراد جامعه پر رنگ اس��ت و از نگاه رفتار شناسی، 
اصلی ترین عامل پیشگیری از این گونه رفتارها، باورهای دینی افراد است 
که این روزها کمتر به چشم می آید. این روزها افراد و به خصوص جوانان 
به دلیل ش��رایط اقتصادی، فاصله غیر منطقی بین زمان بلوغ و ازدواج، 
دشوار بودن ازدواج، مناظر و فیلم های تحریک کننده، بی سامانی ازدواج 
موقت و زش��ت شمردن آن توسط برخی افراد جامعه و بسیاری عوامل 
دیگر، در معرض مشکالت جنسی قرار دارند. مشکالتی که ممکن است 
با مصرف مواد مخدر صنعتی، سر باز کرده و عواقب جبران نشدنی با خود 

به همراه داشته باشد.
مجيد ابهری)آسيب شناس و رفتار شناس اجتماعی(

سخـنبزرگـانهشـدار

گزیده

در ایـن حالت عـدم تمایل 
طـرف مقابل، مجـرد یا متاهل 
بودن، وحشـت زدگی و اصول 
هيچ یک از این دسـت عوامل 
دليلـی بـرای خـودداری فرد 
مهاجم نيسـت. و افراد گرفتار 
جنون جنسی در بيشتر موارد 
ممكن اسـت حتـی بـه افراد 
خانـواده و نزدیـكان خود نيز 
تعرض کرده و آن ها را مورد آزار 

و اذیت جنسی قرار دهند.



6

ور
ش

ی ک
ـال

ش ع
وز

 آم
ـز

راک
و م

ـا 
ه ه

گا
ش

دان
ن 

ویا
ـج

ش
دان

ژه 
 وی

    
17

ره 
ما

 ش
ی   

خل
 دا

مه
ـا

هن
ـا

گ

    فروغي نیست تا به هوایش راز بگشایم. دیگر حتی بارقه ای نیست 
تا با صداي مهیبش چرِت این جذامي تنها را بپراند و مرا از مراسم اعداِم 

غیرتم بیرون بکشد.
من محکوم به تکرار اشتباهات گذشته ام، محکوم به تکرارخود. من 
تبلیغ شده ام تا تو بیاموزي، وقتي نشئه ام، وقتي خمارم، خانه سیاه است 

و خانه ي سیاه، فروغ ندارد...
مهدی سعيدي

مخدر »کروکودیل« که مصرف آن به عنوان ماده اعتیاد آور جدیدي در 
جهان به خصوص »روسیه« گسترش یافته، در قاره اروپا کشف شده است. 
ماده مخدر کروکودیل از ترکیب “قرص کدئین” با “بنزین”، “تینر”، “ید”، 

“اسید کلریدریک” یا همان “جوهر نمک” و “فسفر قرمز” تولید مي شود.
این ماده مخدر کشنده، به عنوان جایگزیني براي»هروئین« تبدیل شده 
و قیمت آن به مراتب پایین تر از این ماده مخدر اس��ت، اما به دلیل مواد 

خطرناکي که در آن وجود دارد، از هروئین کشنده تر است.
بررس��ي افراد معت��اد به این ماده مخدر نش��ان داده اس��ت که مخدر 
کروکودیل باعث مي ش��ود تا “پوس��ت بدن” به رنگ سبز درآید و پس از 

مدتي گوشت بدن به طور کامل پوسیده شده و از بین برود.
تولیدکنندگان این ماده مخدر، از بنزین به عنوان ماده حالل و از سایر 
مواد ترکیبي به عنوان واکنش دهنده اس��تفاده مي کنند تا قرص دارویي 

کدوئین به این ماده مخدر تبدیل شود.

معـرفی مـواد مخدر

خانهسیاهاست...

قطعه ادبی

کـروکوديـل

ادواردو گروسو

شیشه ،
شیشه عمرش را شکست

مهدی فرج  اللهی )کارشناس ادبی(

کاریكلماتور

مرکز کنترل مواد مخدر روسیه اعالم کرده  است که در سه ماه نخست 
سال 2011 میالدي حدود 65 میلیون دز از این ماده مخدر در این کشور 

کشف و توقیف شده است.
کروکودیل ترکیبي از مواد مخدر با مواد فرار است و جزو روانگردان ها 
محسوب مي ش��ود که این روانگردان  کارکردي خطرناک تر و تخریبي تر 
از دیگر مخدرها دارد و مش��کالت بیشتري ایجاد مي کند، لذا درمان آن 
به مراتب دش��وارتر است. به طوری که در این رابطه مدیرکل پیشگیري 
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستي کشور  با تاکید بر لزوم آگاهي بخشي 
جدي در بحث پیشگیري از اعتیاد عنوان کرده است: مافیاي مواد مخدر 
با این عنوان شروع به توزیع این مواد مي کنند که این مواد مشکلي ایجاد 
نمي کنند و اعتیادآور نیستند و بدین ترتیب به جذب افراد براي مصرف 

اقدام مي کنند.
 به نقل از وب سایت ایسنا
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پیش��گیری از گرایش جوانان این مرز و بوم به سمت مواد دخانی، 
اعتیاد آور و قرص های روان گردان رس��الت بزرگی اس��ت که بر دوش ما 
خدمت گزاران فرهنگی و اجتماعی است. جوانانی که چرخ های مملکت ما 
را در آینده به گردش در خواهند آورد و الزمه رشد، شکوفایی و پیشرفت 
جامعه اس��المی در گرو سالمت جسمی و روحی این عزیزان خواهد بود. 
اجرای کارگاه های طرح فرهنگ، پویایی و سالمت در خوابگاه های دانشجویی 
تجربه موفقی برای دانشگاه بناب بوده است. چراکه با همکاری معاونت 
دانشجویي، کلیه دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه های خاصی متمرکز 
ش��دند و امکان برگزاری کارگاه برای دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه 
مهیا شد. تعداد دانشجویان استقبال کننده برای شرکت در کارگاه های 
مس��تقر در دانشگاه نسبتاً کم بود و این احس��اس وظیفه را در ما ایجاد 
نمود که ما در خوابگاه های دانشجویي به سراغ این عزیزان برویم. اجرای 
کارگاه ها در قالب اردو نیز تجربه موفقی بود و ارسال پیامک های برنامه 
ریزی شده به دانشجویان ش��رکت کننده در اردو در حین برگزاری اردو 
و برگزاری مس��ابقه  پیامکی از محتوای این پیام ها، بس��یار تاثیرگذار و 
پرمخاطب بود. از دیگر تجربه های موفق دانشگاه بناب استفاده از فرصت 
اوقات فراغت اولیه دانش��جویان جدیدالورود در ایام ثبت نام تا ش��روع 

مجري طرح: مرکز آموزش و پرورش سازمان زندان ها
 مدیر علمي طرح: دکتر جعفر بوالهري، 
ناظر طرح: دکتر سيد محمود ميرزماني 

ناشر: دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 

بررس��ي ها نش��ان مي دهند که موادمخدر در همه زندان هاي دنیا 
وجود دارد و مصرف مي شود، به طوري که دولت ها را به چالش و مبارزه 
با این پدیده خطرناک مجبور ساخته است. موادمخدر عالوه بر حاکم 
نمودن شرایط اضطراري و ناهنجار بر اداره زندان ها، مشکالت بهداشتي 
و رفتارهاي خطرناک و تس��لط باندهاي تبهکار و خشن، رشوه، فساد 
و ش��ورش را در زندان ها فراهم کرده است )کسل و برشتین 2001، 
گراوت، 1999، میالني 1379(. گاه چنین تعبیر و تفسیر شده است 
که مدیران و پزش��کان زندان ه��ا از طریق موادمخدر زندان را کنترل 
مي کنند و این سوء تعبیر، ناشي از حضور دایم مواد مخدر در زندان ها 
است )راجر و فرانس��یس ، 1996( زندانیاني که مواد افیوني مصرف 
مي کنند 4 تا 6 برابر بیشتر مرتکب جرم مي شوند )هارل ،2001(. هر 
سال در زندان ها خطر تزریق مواد 17 درصد افزایش یافته و در مورد 
زندانیاني که داراي محکومیت قبلي به خاطر موادمخدر هستند، این 
خطر به 2 برابر افزایش مي یابد. بین 5 تا 70 درصد جمعیت زندان ها 
در سراسر اروپا مربوط به افرادي است که موادمخدر مصرف  کرده اند 
و به مصرف مواد در زندان ها ادامه مي دهند )موسکات ، 1999، جونز 

 )1999 ،

معرفی کـتاب

یادداشت

ارزیابي سوء  مصرف مواد مخدر   
در زندان هاي ایران  مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره و نمایشگاه دانشگاه پاک تمدید شد.

جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس سایت:
  www.lms.ilam.ac.ir/farhangi  مراجعه فرمایید. 

کالس ها بود. به این ترتیب که ویژه نامه س��المت بامحتوای پیشگیری 
نوین در بسته های فرهنگی دانشجویان جدیدالورود گنجانده شد و ضمن 
اطالع رسانی در موقع ثبت نام، دو هفته بعد در آیین جشن دانشجویان 
ورودی جدید از محتوای ویژه نامه مسابقه ای به صورت جزوه باز برگزار 
و به برگزیدگان جوایزی اهدا ش��د. توزیع هفتگی بروشورهای پویایي و 
سالمت توسط کانون سالمت و شادابی در تمام خوابگاه های دانشجویي 
و برگزاری مسابقات کتبی ازمحتوای بروشورها در پایان هرماه نیز بسیار 
مورد استقبال دانشجویان بود. در ضمن پیشنهاداتي برای برنامه ریزی های 

آتی در راستای اجرای طرح فرهنگ، پویایي و سالمت ارائه مي شود:
1- برنام��ه ریزی برای برگزاری بخش��ی از کارگاه های طرح فرهنگ، 
پویایی و سالمت در زمان ثبت نام برای دانشجویان جدیدالورود در کنار 
خانواده: با توجه به حضور والدین در کنار دانشجویان جدیدالورود در ایام 
ثبت نام، برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان در کنار والدین روش 
بس��یار تأثیرگذاری است که والدین را نسبت به مسائل پیشگیری نوین 
بیشتر حساس نموده و باعث خواهد شد والدین فرزندان خود را دورادور 

رصد نمایند.
2- اختصاص اعتبار ویژه برای حمایت از کانون های دانشجویي مرتبط 

با حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها
3- اختصاص درس 2 واحدی اختیاری مهارت های زندگی در لیست 

دروس تمام رشته های دانشگاهی
احمد فهمی 

يکحرفازهـزاران
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هدف کلی انجمن آس��یب شناس��ی اجتماعی ایرانیان کاهش 
آس��یب های اجتماعی و پیش��گیری از بروز آنها در جامعه و نیز 
اقدامات درمانی و مداخله ای در راستای کاهش عوارض آنهاست.

برخی اهداف انجمن شامل موارد زیر است.
1- افزای��ش میزان آگاهی نوجوانان و جوان��ان برای مقابله با 

بحران ها و معضالت مخرب اجتماعی 
2- ریشه یابی و آسیب شناسی پدیده های مخرب اجتماعی با 
اجرای طرح های پژوهشی و علمی در زمینه پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی در سطح کشور
3 – انجام برنامه های مشاوره ای گسترده

4- انج��ام فعالیت ه��ای فرهنگی و هن��ری مرتبط با موضوع 
آسیب های اجتماعی

5- انتشار نشریات مرتبط، پمفلت و بولتن های آموزشی
6 – ارائه طرح های آموزش��ی و مش��اوره ای برای اس��تفاده 

دستگاه های آموزشی و حمایتی کشور
7- انج��ام پژوه��ش ه��ای اجتماعی در س��طح داخلی و بین 

المللی در زمینه آسیب شناسی معضالت روز جامعه 
8- تعام��ل و همکاری نزدیک با دس��تگاه ها و س��ازمان های 

اجتماعی کشور وارائه راهکارهای موثر به آنها .

مسابقه پيامكی  معرفـی سـایت

شناسنامه پيشگيری نوین

http://www.iranspa.org
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در هر شماره از نشریه از میان مطالب، پرسشی مطرح می شود 
که خوانندگان با پاسخ دادن به آن می توانند از جوایز ارزنده 

بهره مند شوند.
رابطه اقدام به خشونت، با سن اعتياد به مواد مخدر 

صنعتی چگونه است؟

الف � با افزایش سن اعتیاد، خشونت افراد کاهش می یابد.
ب �  با افزایش سن اعتیاد، خشونت افراد به اوج خود می رسد.

ج � با افزایش سن اعتیاد، خشونت کالمی به خشونت جسمانی 
تبدیل می شود.

د � با افزایش سن اعتیاد، خود ستیزی جایگزین خشونت علیه 
دیگران می شود. 

لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 
خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پيامكی 50002855 

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

- دکتر سعید خراطها )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(   
ـ صمد حبیبی )مترجم(

- مجید ابهری )آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی(
- احمد فهمی

- کورش محمدی )پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- مهدی فرج  اللهی )کارشناس ادبی(

- مهدی سعیدی
- مدیر هنری:  میثم مقصودی

- گرافیک و صفحه آرایی:  سهیل علی اصفهانی

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این نشریه محفوظ و متعلق 
به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری می باشد. 
نقل مطالب با ذکر نام منبع، مجاز می باشد.

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، 
خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری.

 شماره تماس:  82233262  )021(

دانشجویان عزیز:
لطفا برای ارائه نظرات و پيشنهادات خود 
در مورد گاهنامه پيشگيری نوین به آدرس
F_ejtemaee@msrt مراجعه . i r
 و برای دریافت اطالعات بيشتر از سایت:
w w w. p i s h g i r i n o v i n . c o m

دیدن فرمایيد.

انجمن آسيب شناسی اجتماعی ایرانيان


