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معاونت دانشجویی
مرکز مشاوره دانشگاه

اب اشـــراک گذاشـــن حقایـــق درابره مـــواد
مخـــدر زنـــدیگ انســـانها را نجـــات دهیـــد

هـر سـاله روز جهانـی مبـارزه بـا مصـرف و قاچـاق مـواد مخـدر در  26ژوئـن پاس
داشـته میشـود .تاریخچـه برگـزاری ایـن روز بـه سـال 1987م بـاز میگـردد کـه در این
سـال مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد ( 26 )UNژوئـن را روزی بـرای مقابلـه
منسـجم و خردمندانـه بـا مصـرف مـواد و قاچـاق آن اعلام نمـود .هـدف از برگـزاری
چنیـن روزی آگاهـی بخشـی و تقویـت مسـئولیت جمعـی بـه ویـژه نوجوانـان و جوانان
نسـبت به کوشـش در جهت ایفای مسـئولیت جهت مبارزه و ریشـهکنی اعتیاد اسـت.
در چنیـن روزی در سراسـر جهـان برنامههـا و رویدادهایـی در همه جا اعم از مدارس،
دانشـگاهها ،محیطهـایکاری وماننـد آن برگـزار میشـود تـا نسـبت بـه خطـر مصـرف
مـواد آگاهـی صـورت گیـرد .از سـویی هـر سـاله بـه مناسـبت چنیـن روزی شـعاری
انتخـاب میشـود و کوشـشهای جمعـی در آن راسـتا هدایـت میشـود ،بهعنـوان
نمونـه در سـال  2020شـعارروز جهانـی «دانـش بیشـتر بـرای مراقبـت بهتـر» نـام
گرفـت .شـعاری کـه تاکیـد بـر درک مسـاله اجتماعـی اعتیـاد بـه عنـوان یـک مسـاله
جهانـی دارد ،درکـی کـه اگـر بـه درسـتی صـورت گیـرد زمینـه را بـرای همکاریهـای
بیـن المللـی بیشـتر فراهـم میکنـد .در همیـن راسـتا موضوعـی کـه توسـط دفتـر
مقابلـه بـا مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل متحـد ( )UNODCبـه عنـوان شـعار
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روز جهانـی مبـارزه بـا مصـرف و قاچـاق مـواد مخـدر در سـال 2021م انتخـاب شـده،
«حقایـق دربـاره مـواد مخـدر را به اشـتراک بگذاریم ،تـا زندگیها را نجـات دهیم»
میباشـد .بـه نظـر میرسـد هنوز برخی افراد اطالعات نادرسـتی نسـبت به مـواد دارند
و یـا حتـی برخـی ایـن اطالعـات نادرسـت را بـه اشـتراک میگذارنـد ،اطالعاتـی کـه از
هیـچ پشـتوانه علمـی بهـره منـد نیسـت ،بنابرایـن هـدف از انتخـاب چنیـن شـعاری
ایـن اسـت کـه اهمیـت بـه اشـتراک گذاشـتن دانـش معتبـر در رابطه بـا مـواد را تاکید
کنـد .روشـن اسـت کـه دانـش راهنمـای رفتـار ماسـت و هـر گونـه اطالعـات نادرسـت
منجـر بـه رفتارهایـی میشـود کـه تهدیـد کننده زندگـی و در برخی مـوارد تهدید کننده
جـان هاسـت .بنابرایـن مهـم اسـت جریـان انتقـال اطالعـات نامعتبـر ،نسـنجیده و
غیـر علمـی در رابطـه بـا مـواد متوقـف شـده و حقایـق درسـت دررابطـه بـا مـواد بـه
اشـتراک گذاشـته شـود ،و چنیـن فرهنگـی بیـن عمـوم مـردم گسـترش یابـد .حقایـق
و دانـش علمـی مربـوط بـه مـواد شـامل پیوسـتار وسـیعی از اطالعـات در رابطـه بـا
خطـرات مصـرف مـواد ،راه حـل هـای مقابلـه بـا مشـکل جهانـی اعتیـاد ،پیشـگیری،
درمـان و مراقبـت مبتنـی بـر مسـتندات علمـی اسـت .منظـور از مسـتندات علمـی
مجموعـه شـواهدی اسـت کـه برپایـه یـک فراینـد پژوهـش علمـی حاصـل شـده اسـت
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نـه آن اطالعاتـی کـه زبـان بـه زبـان بـدون هیـچ مسـتند علمـی گسـترش پیـدا میکند
و مبنـای رفتـار میشـود .بنابرایـن هـدف از انتخـاب چنیـن شـعاری فراهـم نمـودن
حقایـق و راهکارهـای عملـی بـرای مسـاله فعلـی مـواد مخـدر اسـت ،تـا بدیـن وسـیله
بتوانیم به یک چشـم اندازی از سلامت برای همگان دسـت پیدا کنیم ،چشـم اندازی
کـه مبتنـی بـر علـم بـه معنـای درسـت آن اسـت ،بدیهـی اسـت کـه در چنیـن صورتـی
«حق بر سالمت» برای همگان تامین خواهد شد.
از سـویی اخیـرا پاندمـی کرونـا را پشـت سـر میگذرانیـم ،شـیوع ایـن ویـروس علـی
رغـم پیامدهـای منفـی آن زمینـه را بـرای افزایـش اگاهـی نسـبت بـه سلامت ،چگونگی
محافظت برای سالم ماندن و بیشتر از همه محافظت از یکدیگر فراهم نمود ،مفهومی
کـه از آن بـه عنـوان «خـود مراقبتـی» و یـا حتـی «دگـر مراقبتی» نیـز یاد میشـود ،این
معنـا مـا را بـه مفهـوم بنیادین همبسـتگی نزدیـک میکند؛ ما در جهانی به سـر میبریم
که درکی از همبسـتگی و اتحاد جهانی رو به رشـد اسـت ،در بسـتر چنین مفهومی نیاز
اسـت اطمینـان حاصـل شـود کـه همگان بـه مراقبت هـای بهداشـتی دسترسـی دارند،
و از جملـه ریشـه هـای ایـن اطمینـان بخشـی را بایـد در توسـعه آگاهـی و بـه اشـتراک
گذاشـتن حقایـق مربـوط به موضوعات سلامت جسـتجو کرد.
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بنابرایــن روز جهانــی مبــارزه بــا مصــرف مــواد و قاچــاق مواد مخدر در ســال 2021م
بــا ایــن اهــداف پــاس داشــته میشــود :بــه اشــتراک گذاشــتن یافتههــای پژوهشــی،
ارایــه دادههــای مبتنــی بــر شــواهد علمــی و حقایــق نجــات بخــش زندگــی در بســتری
از فهــم عمیــق نســبت بــه همبســتگی .ایــن روز همــه را بــه انجــام ســهم خــود دعــوت
میکنــد و درکنــار آن یــک موضــع قاطعانــه در برابــر اطالعــات غلــط و منابــع غیــر قابل
اعتمــاد میگیــرد ،اطالعــات غلطــی کــه بعضــا از بیــن برنــده جانهاســت و درکنــار
ایــن موضــع قاطعانــه خــود را متعهــد بــه اشــتراک گذاشــتن دادههایــی میکنــد کــه از
پشــتیبانیهای علمــی بهرهمنــد هســتند ،بنابرایــن همــه بــا هــم بــرای توســعه آگاهــی
و دانــش دســت بــه دســت دهیــم تــا زندگــی هــا را نجــات دهیــم ،ایــن همبســتگی
زیباتریــن مبــارزه بــرای زندگــی بخشــیدن و حفــظ جــان هــم نوعانمــان اســت.
دکتر فاطمه جعفری
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
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