اعتیاد وانحرافات اخالقی ناشی ازآن
عبدالکریم نوجو

 ۴۲ثور ۱۹۳۱

تعریف اعتیاد :پاسخ فیزیالوژیک بدن یک فررد اسرب برص ف ررس عاسرتعکار فکررر
فررواد اعتیرراد عرن ایررت عابزررتی اجبرف ر فوجررم تزررکیت ع راف ر فوقررب عهررا
باعث تحریک عنشاب جعدهذر برای فرد هردد عشخص بص خرابر یرافتت دعبراری ایرت
تاثیرات در تالش ف افتد ععابزتی فداعم را بص فواد فخدر قایم فیزاجد.
یا بص عباری دییر تکایل شدید جزکان عرعانر فررد برص ادافرر ف ررس یرک فراد رص
باعث تغییر درشرایط عادی عضعیب جزکان ن رعان عاجتکاع اعشودن اعتیاد نام
ص عابزتی جزک عرعح بص فواد فخدر دارد فعتاد هفتص فیشود.
دارد .عشخ
فراحل اعتیاد :یرک فررد سرالم بررای ایبکرص برص یرک فعتراد تبردیل شرود اج سرص فرحلرر
فییذرد:
فرحلر اعر شبای  :دریت فرحلص شخص بص خابر عکل تفریحر برص تشرویی دییرران
ع زم لذت بص استعکار فواد فخدر شبا فیشود عدر صدد باج یافرب لرذت اعلر خرود
فیشود.
فرحلر دعم-فیل بص فواد :دریت فرحلص بدن فرد فیل بص استفادی بیشتر فواد فخدر پیدا
فیکبرد عبعرد اجدبردیت اسررتعکار نرا فرترم شررخص ددرار شرک عتردیررد شرد هرا بررص
ر ای اج ن ت کیم فیییرد ع ها بص ادافر ن.
فرحلر -سروم اعتیراد :دریرت فرحلرص شرخص دییرر نکیتوانرد دعری اج فرواد فخردر را
تحکل بد .دریت فرحلص عدم دسترس بص فواد فخدر اختالالت شدید فزیک عرعان
در فرد پیدا فییردد عاع بص عابزتی تام ددار ف شود.
عالیم اعتیاد :دبد عیژه فعتادان ص در فرحر سوم اعتیاد قررار دارنرد صرریحت برص
فالحظص فیرسدن اج جکلص پاییت شدن فشار خونن خورد شدن فردفک دشرمن تهرو،ن
بر ترتیرم شردن تکلرمن خررارش پوسرب بردنن احزرای تبر نفزر ع برد شردن ترربف ن
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حافظصن جردشدن رن
ا
بوالن را فیتوان تذ ر داد.

پوسبن عردم تحکرل در یرک جرای یرا فهلر

برص برور

علل یا سبم ای اعتیاد :بوریکص فعلوم اسب در تر یم تریاک عفشتقات ن فرواد
فتعدد با تر یبات پیچیدی خود خواص دبرد بعردی داشرتص رص فهرم ترریت نهرا خاصریب
نشاب عری عتزرکیت بخشر ن فیباشرد ایرت دع خرواص اثرر بخر اج فرواد تر یبر
جیر ص بص تر تیم جیاد بص م ذ ر فییردد فبشاء فیییرد :فبتانیلن رعئیتن فررفیتن
دیالندیدن دفرعرن عیکودیتن پر ودانن دئیت ن دارععن .
هرع ر اج فررردم بررص خررابر رفررد درد ع رافر فزیکر تریرراک را بررص حیررث فزررکتدبدیت بار استعکار فیبکایبد عدر نتیهص فعتاد فیشوند ن اسرتعکار بعرد اج اعتیراد یرف
عسرعر رعج ای اعل را نداشتص عفعتاد فقط تشروی ععسوسرص رای ناشر اج فرواد
فخدر(تریاک عفشتقات ن)را فرفو ،فیزاجد.
 هرررع دییرررن فررواد فخرردر بررص عیررژ افیررون ن یرررعئیت عفررورفیت...رابرای عیاش رع زم لذت در سک ن خود نکای عتو لید خوش عنشاب اذب بص دعوت ع تشویی
فعتادیت سابقص دار استفاد برد ع تداعم ایرت فرایبرد فبرته برص اعتیراد فیشرود رص فعتراد
رر هررز برص یررف ع شررادی رعج رای نخزررتیت خرود نکر رسررد عسرع دارد ررص فقرردار
عدعج نرا تا زم لذت افل اجدیاد بخشد خریت شکل استعکار ن جرق فیباشد ص
فعتاد را بص فرگ حتک سوق فید د.
تاثیرات فردی عاجتکاع اعتیاد:
اج نهائیکررص رعان عفعبویررب انزررانها فولررود فعالیررب فیزیولرروژیک اعضررای برردن
فیباشد رر اثرر ععافرل براالی ایرت ارهانهرا ی بهرم بزرتص عسیزرتکاتیک برر رعان نیرز
تاثیر فعیت را عارد فیکبد.
در باال اج عالیم اعتیاد بر عجود انزان تذ ر بص عکرل فرد دریبهرا تراثیرات رعحر ن
رفتاری ع رداری فعتادیت تحب بررس قرار فیییرد .فرد فعتراد رص حقیقرتت بیکرار
اسب در فعاشرتهای اجتکاع عفردی خوی اغلبت اج حالب نورفار خرار فیشرود
عبرص ذلررب ع خررواری رع فر عرد ن ا ثررر فعتررادیت فرتکررم پدیرد ررای فبفر اجقبیررل
سرقبن درعغ ن خود فرعش ن تهاعج عفحشان ب اعتبائ در برابر ارجشرهای دیبر
عاجتکاع ن سزب اراد ای ع عزلب هزیب ...عغیر اعکار نا پزبد فییردند رص در
شهر ا عفحالت اسباب فزاحکب را بص خانواد رای خرود عدییرران ایهراد فیبکایبرد.
فعتادیت با ایت اعصاس ع ردار خود نص باید در عظایف افبیت ن حزرابداری عفرال ن
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لوجیزتیک ععظایف تربیت هکاشتص شوند .سع درجهب اصالح انحرافات اخالقر
فعتررادیت بررا شرریو ررای پبررد عن رریحبن غکخرروری عدلزرروجی بشردعسررتانص ن تررداعی
سطح ع وتا فدت نص تبها سود بخ نیزب بلکص فهار تهای فعتادیت را درراستای
ارتکاب جرایم عانحرافات پیچید ترر اج پری فیزراجد .تهرارب پرعسرر تررک اعتیراد
در بزیاری جا را فبریت ایرت حقیقرب اسرب رص عضرد ترری عبریم قرانون یرا عرفر اج
جانم جافعر فربوبص بهتر اج تداعی وتا فدت عفوثر تر اج ر تردبیر دییرر اسرب
ص تا حار بص جفرون هرفترص شرد اسرب .جیررا رر عقتیکرص تشروی ععسوسرص درذ رت
فریض غلبص فیکبد تری عبریم بیراد ن فر یرد عجرای تشروی را در ذ رت فعتراد پرر
تشروی فر انهافرد .ف ررعفیب شرغل دعام دار
فیکبدن تکرار ایت رعند بص را
ص عاید عدر فد فعیت را بررای فعتراد جیرر ترداعی در قبرار داشرتص باشرد عاجتکرای برا
فعتادیت دییرفحرعم ساختص شود داری فوثردرر ای اجاعتیاد شباختص شد عل ایرت
تدبیردرشرایط سلطر حا کیب ای فافیرای دشروارعغیرعکل اسرب .رشرد فعترادیت
در شررور ای کزررایص دررون ایرررانن پا زررتان عتاجکزررتان ببررا بررر اسررتقرار فباسرربات
غیرعادالنررر اجتکرراع ن اقت ررادی عسیاس ر رعج افررزعن اسررب عترراثیر نرراهوار ن بررر
فهاجریت افغان خ وصت درایران در سطح بلبد قرار دارد سیاسرب رای فرالکیت-
ار ایران ا بوریزب ص ارهران افغان را برص اعتیراد تشرویی فیکببرد ترا نهرا در
برابر فزد نادیز خافوشانص ار بببد عاحزای عتکایالت حری خروا درفقابرل بهرر
ش شدیداج بریی اعتیاد عقیم ع شتص شود .در ایت فرایبرد جوانران خرود ایرانر را
ف ئون نبود برای زم لذت بص اعتیاد پبا ف برندن فار ا ی رسک ایران نشان
فید د ص  %51فواد فخدر جهان در ایران بص ف رس فیرسد.
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