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 عزيز ايران زمين ا سالم به همه پاسدارايب

 نمي رسيد براي دردو دل ما جوون ها دستمون به جايي

 دردودل آنيم ش شماگفتيم بياييم پي 

  پخش ميشه ديدين3شبكه  آه از همتون برنامه شوك رو

   راك و متال و هرچي ميره-دنبال موزيك هاي سبك رپ  اومدن توش گفتن يه جوون

 !مياد و اين حرف ها معتاد ميشه اعتياد هم باهاش

 اصال بگيريم اين حرف درست

 اعتياد= موزيك 

 ! ها مي مونهجوون  يه عالمت سوال گنده براي ما

 با شتر و درشكه وارد ايران  اين همه مواد مخدر

 !!!!!!!!!!آه نميشه بايد با ترانزيت هاي گنده بياد

 يعني ستاد مبارزه با مواد مخدر چيكار داره ميكنه ؟

  منطقي نيست آمار واردات مواد مخدر در ايران

 سو ء استفاده مي آنند آيا آساني هستند آه از پست و مقامشان

  اين وارد آنندگان چه آساني هستند

 اگه دل شما به حال ماها ميسوزه

  ازين برنامه هاي رواني نسازيد

 ! عاملين رو معرفي آنيد

  آجان سربازاي گمنام امام زمان آه ناجي ما جوون هاي

 نسل گردو دود باشن

 «نوجوان در ايران معتاد می شوند ٣٠٠روزانه »

 ميليون نفر تشار آمار تکان دهنده ای از وضعيت اعتياد در ايران اعالم کرد که يکبا ان ارگان سازمان ملی جوانان

  . سال رسيده است١٣ سال سن دارند و سن اعتياد در کشور به ١٩مخدر زير  معتادان به مواد از 

  مواد مخدر کاهش سن اعتياد به

 نوجوان به مواد مخدر ٣٠٠روزانه  ر در ايران اعالم کرد کهانتشار گزارشی از کاهش سن اعتياد به مواد مخد سازمان ملی جوانان با

  .معتاد می شوند

 و از آن صورت گرفت که اسماعيل احمدی مقدم، که همزمان فرماندهی نيروی انتظامی انتشار اين آمار ساعتی پس

 شده است وفقبا مواد مخدر را بر عهده دارد، در کنفرانسی خبری ادعا کرد، اين نيرو م دبيری ستاد مبارزه 



  . تن برساند٢٠٠ تن به ٧٠٠سال ميزان مصرف موادمخدر در کشور را از  که در کمتر از يک 

  کرد ، ارگان رسمی سازمان ملی جوانان، اعالم»برنا«در حالی بيان شد که خبرگزاری  اظهارات آقای احمدی مقدم

  «.سال است ١٣ سال به١٧شمگير سن اعتياد در کشور از از ميزان معتادان کشور حاکی از کاهش چ جديدترين آمار ارايه شده»

  ١٨ تا ١۵افراد  مورد شناسايی افراد سيگاری و مصرف کنندگان مواد روانگردان در ميان تاکنون پژوهش در»

  می شود و  ساله نيز انجام١٨ تا ١٣اما هم اکنون اين پژوهش ها در ميان اشخاص  سال انجام می شد

  «.مواد است هشداری جدی برای پايين آمدن دستکم دو سال سن مصرف اين گونهدهنده  اين امر نشان

  

 آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش مديرکل پيشگيری از

  مواد مخدر در ايران نيز بنابر بيشترين جمعيت مصرف کننده

  . سال قرار دارند٣٠ تا ١٨محدوده سنی  اعالم اين سازمان، در

  مواد منتشر شد، در خصوص الگوی مصرف» منابع آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر» ه نقل ازدر اين گزارش که ب

   درصد در صدر پرمصرف ترين موادمخدراست، و پس از آن هروئين با۶٩ با  همچنان مخدر تاکيد شده که ترياک

  .يران هستنددرصد در رتبه های بعدی بيشترين مصرف در ميان معتادان ا درصد و حشيش با پنج ٢۶

 جوانان جوانان تاکيد شده که بنابر جديدترين بررسی های انجام گرفته، ميزان گرايش در گزارش سازمان ملی

  .افزايش است نيز به طور نگران کننده ای در حال» شيشه«و » کراک«جديد و بسيار پر خطر  به دو ماده مخدر 

 المی نيز گزارشی آماری از اعتياد به مواد مخدپژوهش های مجلس شورای اس چند ماه پيش از اين مرکز

  «.قرار می گيرند   سالگی۵٠ تا ٢٠بيشترين معتادان به مواد مخدر در محدوده سنی «: اعالم کرد ر در ايران انتشار داده و

 ديگر گفت که روند اعتياد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه، قتل، نزاع و جرائم اين مرکز همچنين در گزارشی

  آسيب ها بررسی روند آسيب های ياد شده نشان مي دهد که برخی از«: قرار داده و افزود نسی را مورد بررسیج 

  «.شده است صعودی دارد به گونه ای که ميزان آن در يک دوره هفت ساله تقريبا دو برابر همانند اعتياد روندی کامال

  .روانگردان و مخدرهای صنعتی نيز در ايران با کاهش شديد مواجه شده است سن استفاده از مواد

  مديرکل مواد مخدر از يک سال پيش تاکنون آمار جديدی در اين خصوص منتشر نکرد اما اگر چه ستاد مبارزه با

وانگردان در ميان نوجوانان ر استفاده از مواد«: اجتماعی وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل اعالم کرد پيشگيری از آسيب های

  «. سال کاهش يافته است١٣ به ١۵ايرانی ازسن 

  :محسن فريدی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، وی تاکيد کرده بود در آمار ارائه شده از سوی

  «.ده استکر مصرف مواد روانگردان در ميان نوجوانان و جوانان کشور به شدت افزايش پيدا بر اساس آمارهای محرمانه،»

  افراد تاکنون پژوهش در مورد شناسايی«آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش،  به گفته مديرکل پيشگيری از

 پژوهش ها  سال انجام می شد اما هم اکنون اين١٨ تا ١۵مواد روانگردان در ميان افراد  سيگاری و مصرف کنندگان

دستکم دو سال سن  ود و اين امر نشان دهنده هشداری جدی برای پايين آمدنساله نيز انجام می ش ١٨  تا١٣در ميان اشخاص  

 «.مصرف اين گونه مواد است

  «سالگی ١٠اعتياد در سن »

 سازمان ملی نيز در واکنش به انتشار آمار جديد کاهش سن اعتياد در کشور از سوی ارگان ستاد مبارزه با مواد مخدر

  .نفر اعالم کرد  هزار١۶٠اه پيش عنوان و تعداد معتادان کشور را يک ميليون و متعلق به نه م جوانان، اين آمار را 

 کاهش سن ا معرفی کرد و ضمن رد آمارهای سازمان ملی جوانان از» منبع آگاه در اين زمينه تنها«اين ستاد خود را 

 الی ٢٠در طيف سنی  بيشترين ميزان مصرف هزار نفر اعالم و تاکيد کرد که ۴٠سال کشور را حدود  ٢٠ عتياد، تعداد معتادان زير

  . سال وجود دارد٣۵

  و روحانيان و مديران و هزار نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان از ديدگاه يک»



ق به عنوان مهمترين بيکاری، اعتياد، فقر و طال  مسئله اجتماعی مورد سوال، اغلب پاسخگويان از٢٨دستگاه ها از ميان  معاونين 

  «.نام برده اند مشکالت اجتماعی کنونی

 شورای اسالمی مرکز پژوهش های مجلس

  

  .اما ادعای ستاد مبارزه با مواد مخدر را نيز رد می کند آمارهای انتشار يافته ديگر

 :ان زنجان گزارش داددر تيرماه سال جاری به نقل از رييس سازمان بهزيستی است ،«ايرنا«خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

سال کاهش  ٢۴ تا ١۵ ديدگان اجتماعی به خصوص سن اعتياد هشدار دهنده است و اين مقطع هم اکنون به پايين آمدن سن آسيب»

  «.است يافته

 نوجوانان و«استان  مقامات محلی در استان چهار محال و بختياری گزارش داد که بيشتر معتادان اين همين خبرگزاری به نقل از

  «.سال هستند ٣٠ تا ١۵ جوانان رده سنی بين

 ابوالقاسم طوسی مشابهی را در اختيار خبرگزاری های رسمی کشور قرار داده اند اما آماری که ساير استان ها نيز آمارهای

سن «ت که از آن اس سيستان و بلوچستان از کاهش سن اعتياد به مواد مخدر در اين استان داده حاکی ، مديرکل بهزيستی استان

  «. سال بين زن و مرد رسيده است١۵ تا ١٠مصرف مواد مخدر به 

 :نمايندگان مجلس نيز اخيرا به روزنامه همشهری گفته بود موسی الرضا ثروتی، يکی از

  «.دمدرسه شروع کرده ان  درصد معتادان، اعتياد را از زمان٢۵مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده است،  بر اساس آماری که ستاد»

  و هشدار دهنده از گسترش اعتياد در کشور، و کاهش سن اعتياد که از سوی ستاد به رغم انکار آمارهای جديد

  دولتی  مرداد به خبرگزاری٢٢گرفت، اسماعيل احمدی مقدم، دبير کل همين ستاد روز  مبارزه با مواد مخدر صورت

  را تجربه کرده اند ی اعتياد به مواد مخدردرصد معتادان در سن جوان   ٩٠ بيش از«: ايرنا گفته بود

  «.پيشگيرانه ناچاريم جامعه جوان را در اولويت برنامه ها قرار دهيم به همين دليل در امور

 اجتماعی زمستان گذشته نتايج يک پژوهش انجام شده در مورد اولويت بندی آسيب های مرکز پژوهش های مجلس

  فرهنگيان، کارشناسان دگاه يک هزار نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها، قضات،از دي«بنابر آن،  را انتشار داد که 

بيکاری، اعتياد، فقر و   مسئله اجتماعی مورد سوال، اغلب پاسخگويان از٢٨معاونين دستگاه ها از ميان  و روحانيان و مديران و

 «.برده اند طالق به عنوان مهمترين مشکالت اجتماعی کنونی نام


