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 راهکارهایو  بررسی جرم شناختی علل گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی

 پیشگیری از آن
 

 جبار ابدالی

 آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی

 

 چکیده

ر گریبان بیشتر جوامع بشري چه اعتیاد به مواد مخدر جدید صنعتی یكی از انحرافات و معضالت اجتماعی است که در چند دهه اخی

آورده است و در این میان افرادي که در آن محیط  به وجودها و جامعه  پیشرفته و غیرپیشرفته را گرفته و مشكالت زیادي را براي خانواده

یمی از آحاد مردمی کنند خود در ایجاد این حالت نقش بسزایی دارند. ابعاد فاجعه آفرین این پدیده شوم و ویرانگر نیروي عظ زندگی می

نیروي مهمی از ، جوانان و نوجوانان ما را از مدار سازندگی و اشتغال مفید خارج ساخته و با بر جاي گذاردن صدها هزار معتاد ویژه به

 تمامی بهو موسع آن  یدر مفهوم کل ییجنا استیسهاي بالفعل و بالقوه این مملكت را به نسبتی و تباهی و بیكاري کشانده است.  سرمایه

به آن، متوسل به  ادیگردان و اعت مربوط به مواد روان جرائمدر پاسخ به  استیس نی، اگردد یم ریمجرمانه تعب ي دهیاجتماع به پد يها پاسخ

 یاست ول يفریک ریو تداب مجازات نسرکوبگر، استفاده از هما يها پاسخ اگرچه. شود یم رانهیشگیپ نیاقدامات سرکوبگرانه و همچن

مواد مخدر و  ي نهی. کشور ما، در زمردیگ یرا دربر م بی، درمان و کاهش آسيساز آموزش، فرهنگ لیاز قب یاقدامات رانهیشگیپ يها سخپا

، )قانون يقانون جار نیو آخر گردد یبرم 1824به سال   قانون نیکرده، که اول يگذار هاست که اقدام به قانون مربوط به آن سال جرائم

 نیدر بر دارد. در ا یگذشته تحوالت نینسبت به قوان يجار قانون است. 1724( مصوب 1776الح مبارزه با مواد مخدر اصالح قانون اص

را به خود اختصاص داده بود،  يمواد 1750( مصوب كوتروپیگردان )پس گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان قانون، مواد روان

گردان،  به مواد روان ویژه بهو  ادیاز اعت همچنین .ردیگ یقرار م ژهیمورد توجه و «ییدارو ریغ یصنعت يها گردان روان»و با اصطالح  صراحت به

روز  41شده و با در نظر گرفتن  ییزدا گذشته جرم نیتحول عمده نسبت به قوان کیگذار قرار گرفته است، با  بار مورد توجه قانون نیکه اول

، ی، درمانیتیبه اقدامات حما ژهی، توجه ونهیزم نیکرده است. نكته مورد توجه در ا يمعتادان اجبار يماه مجازات حبس درمان را برا 6تا 

نموده و  يانگار جرم ادیاقدام هم از اعت نیگذار با ا قانون نیاست. بنابرا ادیمبارزه با اعت يآموزش برا قیاز طر یو مشارکت همگان يبازپرور

 نیتوسل به ا توان می، جهیکرده است. در نت مانمعتادان را اجبار به در یالزام قانون کیداده و هم با را مورد توجه قرار  تیدرمان و حما

 دانست. ادیکنترل و کاهش اعت يبرا تیبا موفق ولی یطوالن یاقدامات را آغاز راه

 هاي پیشگیريراه، جوانان، مواد مخدر، آسیب اجتماعیهای كلیدی:  واژه
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