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 دام سياه راننده تاكسي اينترنتي 
براي يكي از مسافران 

اعدام، مجازات 3 مرد متجاوز

راننده خودروي تاكس�ي اينترنت�ي كه پس از آش�نايي با 
زن مس�افر با تهديد انتش�ار عكس ه�اي خصوصي اش او 
را در دام س�ياه خ�ود اس�ير كرده ب�ود بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، چندي قبل زن جوان��ي به اداره پليس 
رفت و از راننده تاكسي اينترنتي به اتهام آزار و اذيت و تهيه فيلم 
سياه شكايت كرد. شاكي در توضيح ماجرا گفت: خانه ام در يكي 
از خيابان هاي شرقي تهران است و خانه دار هستم. مدتي است 
براي رفتن به بازار و خانه بس��تگان از تاكسي اينترنتي معروف 

اس��تفاده مي كنم. در اين مدت دوبار به ص��ورت اتفاقي راننده 
جواني به نام وحيد به س��راغم آمد و مرا به خانه بس��تگانم برد 
كه همين موضوع باعث ش��د با وحيد كه دو سال از من بزرگتر 
بود آشنا ش��وم. آخرين بار يك ماه قبل بود كه به صورت اتفاقي 
او مرا به مقصد رساند كه ش��ماره تلفن همراهش را به من داد و 
من هم ش��ماره ام را به او دادم و قرار شد هر وقت نياز به تاكسي 
داشته باشم با او تماس بگيرم تا به دنبال من بيايد و مرا به مقصد 
برساند. بعد از آن بود كه ارتباط تلفني ما آغاز شد و من هر چند 
روز يكبار با او تماس مي گرفتم و او هم با خودرواش مرا به بازار يا 
خانه بستگان مي رساند و پس از پايان كارم دوباره مرا به خانه ام 
بر مي گرداند و پول كمي هم از م��ن مي گرفت. او با چرب زباني 
اعتماد مرا جلب كرد تا جايي كه من از مشكالت زندگي ام با او 

درد دل مي كردم. 
وي ادامه داد: مدتي قبل س��وار خ��ودرواش بودم و ق��رار بود به 
خانه مادرم بروم كه در ميانه راه از او خواس��تم توقف كند تا آب 
آشاميدني بخرم. من كيف و موبايلم را داخل خودرواش گذاشتم و 
به مغازه رفتم كه بعداً فهميدم در نبود من عكس هاي خصوصي ام 
را به گوشي خودش منتقل كرده اس��ت. چون يك روز بعد از آن 
با من تماس گرفت و گفت تع��دادي از عكس هاي خصوصي مرا 
در اختي��ار دارد و تهديد كرد چنانچه به خواس��ته او عمل نكنم 
عكس هاي مرا در شبكه هاي اجتماعي منتشر و زندگي مرا سياه 
مي كند. در حالي كه از آشنايي و اعتماد به راننده جوان به شدت 
پشيمان شده بودم با التماس و گريه از او خواستم عكس هاي مرا 
پاك كند اما فايده اي نداشت و مرد جوان هميشه خواسته اش را 
مطرح مي كرد. وقتي ديد من تسليم او نمي شوم پيشنهاد داد به 
خانه اش بروم تا آنجا عكس های مرا از گوشي اش روبه روی خودم 
پاك كند. آنقدر ترسيده بودم كه اصاًل فكرم به جايي نمي رسيد و 
احساس مي كردم با اين اشتباه زندگي ام خراب مي شود به همين 
دليل قبول كردم و به خانه اش رفتم كه آنجا در دام سياه او گرفتار 

شدم و تصميم گرفتم از او شكايت كنم. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور بازپرس شعبه چهارم 
دادسراي امور جنايي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. مأموران در نخستين گام وحيد را بازداشت كردند. 
وي ابتدا منكر جرم خود ش��د اما وقتي عكس هاي زن جوان در 

گوشي اش كشف شد به نقشه سياه خود اعتراف كرد. 
وي گفت: من با چرب زباني زن جوان را فريب دادم و به خانه ام 
كشاندم و فيلم س��ياه تهيه كردم و قصد داشتم با تهديد انتشار 
فيلم در شبكه هاي اجتماعي از او سوءاس��تفاده كنم كه از من 

شكايت كرد. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

حكم اع�دام س�ه س�وداگر م�رگ ك�ه ب�ه اته�ام تعرض 
ب�ه يك�ي از مصرف كنن�دگان م�واد مخ�در بازداش�ت 
ش�ده بودن�د در دي�وان عالي كش�ور مه�ر تأيي�د خورد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و هشتم آبان  سال ۹۵، مرد جواني 
با مراجعه به كالنتري ۱۵۲مس��عوديه گفت: »صاحبخانه اي در 
خيابان مسعوديه هستم و چند ماه قبل خانه ام را به سه پسر جوان 
اجاره دادم. ساعتي قبل بود كه ديدم آنها مرد جواني را به زور به 
زيرزمين خانه بردند و لحظاتي بعد صداي آن پسر را شنيدم كه 

درخواست كمك مي كرد. نگرانم باليي سرش آورده باشند.«
بعد از اين توضيح��ات، مأموران به خانه م��ورد نظر رفتند و در 
زيرزمين خانه با پسر ۲۲ ساله ای به نام آرمان روبه رو شدند كه 
مدعي شد تحت آزار قرار گرفته است. او در توضيح به مأموران 
گفت: »همراه يكي از دوستانم به نام احمد به خانه رضا رفتيم. 
وقتي وارد خانه شديم ناگهان رضا و دو نفر از دوستانش به رويم 
چاقو كشيدند و مرا به زور به زيرزمين خانه شان بردند. آنها سه 
نفري مرا آزار دادند و بعد از گرفتن فيلم ساعت ها مرا كتك زدند 

و شكنجه دادند.«
بعد از اظهارات پسر جوان، س��ه متهم به نام هاي مهدي، رضا و 
محسن شناسايي و بازداشت ش��دند. سه متهم تحت بازجويي 
قرار گرفتند و رضا در ج��واب به مأموران گفت: »ما ش��اكي را 
نمي ش��ناختم. روز حادثه مهدي گفت آرمان شيشه كشيده و 
حالش بد است به همين دليل خواست او را به خانه مان بياورد. 
وقتي آرمان وارد خانه ش��د خودش به تنهايي او را به زيرزمين 
خانه برد و بعد از كت��ك او را آزار داد. باور كني��د در اين حادثه 

نقشي نداشتيم.«
رضا در ادامه گفت: »مهدي مدعي بود آرمان معتاد است و از او 
مواد مي گيرد سپس در عوض پول مواد به او تجاوز مي كند. آن 
روز هم يكي از دوستانش به نام احمد خواسته بود با فريب، شاكي 

را به خانه بياورد تا ما هم او را آزار دهيم اما قبول نكرديم.«

محسن نيز با انكار جرمش مدعي شد و گفت مهدي خودش به 
تنهايي به شاكي تجاوز كرده و او و رضا جرمي مرتكب نشده اند. 
در ادامه مهدي خالف اظهارات رضا جرمش را انكار كرد و گفت 

رضا دروغ مي گويد. 
احمد كه آرمان را با فريب به آن خانه ب��رده بود به اتهام فريب 

شاكي بازداشت شد اما او نيز جرمش را انكار كرد. 
با انكار متهمان، شاكي به پزشكي قانوني فرستاده شد و پرونده 
بعد از تأييد ضرب و جرح و تجاوز به شاكي از سوي كارشناسان 
پزشكي قانوني، كامل و به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده در حالي كه متهمان با قرار 
وثيقه ۲ ميليارد تومانی آزاد بودند در همان ش��عبه به رياس��ت 
قاضي عبداللهي محاكمه ش��دند. بعد از اعالم رسميت جلسه 
شاكي بار ديگر شكايت خود را مطرح كرد. در ادامه متهمان يك 
به يك در جايگاه قرار گرفتند و هر كدام با انكار جرمشان قصد 
داشتند جرم را گردن يكديگر بيندازند. سپس مرد صاحبخانه 
كه در جلسه به عنوان شاهد حضور داش��ت، گفت: »متهمان، 
فروش��نده مواد هس��تند و بارها مرتكب س��رقت لوازم خودرو 
شده اند. آنها همگي با سابقه هستند و احتماالً شاكي به خاطر 
تهديد و ترس آنها را به پليس معرفي نكرده است. روز حادثه آنها 
با تهديد قمه آرمان را به داخل زيرزمين بردند، سپس در خانه را 
با زنجير قفل كردند. بارها از همسايه ها شنيده  بودم گاهي اوقات 
س��ر و صداهاي عجيبي از داخل زيرزمين ش��نيده مي شود اما 

مي ترسيدم از آنها شكايت كنم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��ور، با توجه به مدارك موجود 
در پرونده سه متهم را به اعدام و احمد را به اتهام فريب شاكي 
و جرم ق��وادي به ۷۵ ضربه ش��الق محكوم ك��رد. اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي شعبه ۲۹ ديوان مهر 

تأييد خورد. 

پسر جواني كه با مخالفت خانواده دختر مورد عالقه اش  
براي ازدواج به بهانه  رسمي قديمي با همدستي دوستش، 
مرتك�ب آدم ربايي ش�ده ب�ود ب�ه حبس محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان س��ال ۹۶، مردي با مراجعه 
به اداره پليس مأموران پاكدش��ت را از ناپديد ش��دن دختر 
۱8 س��اله اش به نام ش��يدا باخبر كرد و گف��ت: »مدتي قبل 
پس��ر جواني به نام ايرج به خواس��تگاري دخترم آمد اما من 
مخالفت كردم. روز گذش��ته دخترم از خانه بيرون رفت اما 
تا حاال بازنگش��ته اس��ت. نگرانم اتفاق بدي افتاده باشد و از 
طرفي به همان پسر جوان مشكوك هستم و احتماالً دخترم 

را ربوده است.«
بعد از طرح اين شكايت مأموران در همان آغاز تحقيقات ايرج 
را شناسايي و بازداش��ت كردند. پسر جوان در همان مراحل 
اوليه بازجويي به جرمش اقرار كرد و گفت شيدا را در خانه ای 

در شهريار حبس كرده است. 
با اقرارهاي متهم، ايرج به اتهام آدم ربايي و دوست او بهرام نيز 

به اتهام معاونت در آدم ربايي روانه زندان شدند. 
دو متهم صبح ديروز در ش��عبه دوازدهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياست قاضي توليت محاكمه شدند. ابتداي 
جلس��ه نماينده دادستان متن كيفرخواس��ت را قرائت كرد 
سپس شاكي در جايگاه قرار گرفت و در طرح شكايتش گفت: 
»ايرج به خواستگاري ام آمده بود اما پدرم مخالف ازدواجمان 

بود. از آنجائي كه نظر پدرم برايم مهم بود به ايرج جواب منفي 
دادم. آنجا بود كه ايرج وقتي جواب رد شنيد، روزي كه براي 
خريد از خانه بيرون رفته بودم با همدستي دوستش به زور مرا 
سوار ماشين كرد و حوالي شهريار در خانه ای حبس كرد. به 

همين خاطر برايش درخواست اشد مجازات دارم.«
سپس ايرج ۲۲ ساله در جايگاه ايستاد و گفت: »اهل شهری 
در غرب كشور هستم. بين ما يك رسم قديمي به نام »دختر 
بردن« هس��ت. آن هم زماني كه به خواستگاري دختر مورد 
عالقه مي رويم، اما خانواده اش مخالفت مي كنند. آنجاست كه 
خواستگار آن دختر را همراه خود مي برد تا خانواده اش راضي 
به ازدواج شوند. من هم طبق اين رسم قديمي، شيدا را همراه 

خودم به خانه دوستم بردم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: » باور كني��د فقط او را براي 
راضي كردن خانواده اش ربودم و نمي دانستم كاري كه انجام 
داده ام مصداق آدم ربايي است و ۱۵ سال حبس دارد. اشتباه 

كردم و فقط به خاطر رسم قديمي مرتكب اين جرم شدم.«
در ادامه به��رام نيز در دف��اع از خود گفت: »وقت��ي ايرج از 
مخالفت خانواده دختر مورد عالقه  اش و رس��م قديمي شان 
گفت قب��ول كردم ب��ا او همكاری كن��م. ب��اور كنيد قصدم 

آدم ربايي نبود.«
در پايان هيئ��ت قضايي با تخفي��ف در مجازات اي��رج را به 

پنج سال حبس و بهرام را به دو سال حبس محكوم كرد. 

حبس؛  تاوان آدم ربايي به رسم قديم

دو مجرم حرفه اي كه با فريب فروشندگان 
گوش�ي هاي تلف�ن هم�راه گرانقيم�ت 
در س�ايت دي�وار، اموالش�ان را س�رقت 
مي كردن�د س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده ۲۱ خردادماه 
امس��ال روي ميز كارآگاهان پايگاه يكم پليس 
آگاهي تهران قرار گرفت. شاكي در شرح ماجرا 
گفت: براي فروش گوش��ي تلف��ن همراهم كه 
4/۵ميليون تومان قيمت داشت آن را در سايت 
ديوار آگهي كردم. س��اعتي بعد از انتشار آگهي 
بود كه مردي تماس گرفت و خودش را سهيل 
سرلك معرفي كرد. او بعد از پرسيدن مشخصات 
گوش��ي و قيمت آن گفت كه قصد خريد دارد. 
من هم نشاني خانه ام را به سهيل دادم و ساعت 
پاياني ش��ب تماس گرفت و به در خانه ام آمد. 
سهيل ظاهري آراسته داشت كه نشان مي داد 
مردي محترم اس��ت. بعد از توافق بر سر قيمت 
گفت كه قصد دارد پ��ول را از طري��ق نرم افزار 
گوشي تلفن همراهش پرداخت كند كه شماره 
حساب را به او دادم. لحظاتي بعد سهيل عمليات 
انتقال پول را انجام داد و س��رانجام نمايش��گر 

گوشي اش را به من نش��ان داد و مدعي شد كه 
پول به حسابم واريز شده است. از آنجا كه پيامك 
واريز شدن پول برايم ارسال نشد من به حرفش 
اعتماد نكردم. سهيل همان لحظه با شماره اي 
تماس گرفت و مدعي شد كه اپراتور بانك است 
و خواست با او حرف بزنم. آن سوي خط مردي 
بود كه خودش را اپراتور شيفت شب معرفي كرد 
و گفت به خاطر اختالل ش��بكه پيامك تا چند 
ساعت ديگر برايم ارسال مي ش��ود و اطمينان 
داد كه پول به حس��ابم واريز شده است. من به 
حرف او اعتماد كردم و گوشي را به سهيل دادم 
و به خانه ام رفتم. س��اعت ها گذشت و خبري از 
پيامك نش��د. صبح روز بعد كه به بانك رفتم و 
متوجه شدم كه اصاًل پولي به حسابم واريز نشده 
و سهيل با همدستي اپراتور قالبي من را فريب 

داده است و گوشي ام را سرقت كرده اند. 
بع��د از مطرح ش��دن ش��كايت و در حالي كه 
تحقيقات در جريان بود خبر رسيد شكايت هاي 
مشابهي به پليس گزارش شده است. بررسي ها 
در اين باره جريان داش��ت تا اينكه خبر رسيد 
گوشي تلفن همراه اولين شاكي در يك مغازه 

فروش گوشي تلفن همراه به فروش رفته است. 
بعد از به دس��ت آمدن اين س��رنخ كارآگاهان 
پليس راه��ي محل ش��دند و بعد از بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته تصوير فروشنده را به 
دست آوردند. ش��اكي هم بعد از ديدن تصوير 
او، وي را به عنوان سارق گوشي اش شناسايي 
كرد. در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان 
متوجه شدند كه اسم اصلي متهم بهرام است 
و او از مجرمان تحت تعقيب پليس و دس��تگاه 
قضايي است كه مخفيگاهش را حوالي ميدان 
شوش شناسايي و چهارم شهريور او را بازداشت 
كردند. بهرام در اولين بازجويي ها به سرقت هاي 
سريالي به همين شيوه با همدستي مهدي در 
نقش اپرات��ور بانك اعتراف ك��رد. با اطالعاتي 
كه متهم در اختي��ار پليس گذاش��ت مهدي 
هم در مخفيگاهش در تجريش شناس��ايي و 

بازداشت شد. 
سرهنگ كارآگاه قسم دست خال، رئيس پايگاه 
يكم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
از دو متهم در پايگاه يك��م پليس آگاهي تهران 

بزرگ در جريان است. 

عوامل اورژانس 115 شيروان كه شبانه با تماس تلفني بر بالين يك 
بيمار حاضر شده بودند مورد حمله خانواده وي قرار گرفتند. 

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي خراسان شمالي گفت: 
پس از حضور نيروهاي اورژانس شهري شيروان در محل، خانواده بيمار بدون 
توجه به نياز تخصصي بيمار، درخواست انتقال وي به بيمارستان را داشتند 
و وقتي با امتناع عوامل اورژانس رو به رو شدند، شروع به فحاشي كردند و با 

آنان به شيوه نامناسبي برخورد كردند. 
دكتر تقي دولت آب��ادي افزود: نيروه��اي اورژانس پ��س از مواجهه با اين 

وضعيت قصد ترك محل را داشتند كه ناگهان فردي با سنگ به آمبوالنس 
آنان حمله ور شد. وي افزود: در اين حادثه، شيشه هاي آمبوالنس شكسته 
ش��د و در درگيري فيزيكي، يكي از تكنس��ين هاي اورژانس از ناحيه بيني 

صدمه ديد. 
دولت آبادي اف��زود: عوامل اورژان��س بدون انتقال بيمار ك��ه حال چندان 

نامساعدي هم نداشت، محل را ترك كردند. 
وي افزود: بررسي زواياي اين حادثه از طريق مراجع قانوني در حال پيگيري 

است. 

حمله همراهان بيمار به عوامل اورژانس 

با همدستي اپراتور قالبي
سرقت گوشي هاي گرانقيمت 

یادداشت 

 زندگي هايي كه با  يک»گل« 
تباه مي شود

نرگس رشيد
ضربان قلب باال مي رود، بي قراري و توهم فرد را به جايي مي رساند كه 
نمي تواند بدون آن زندگي كند. اين ها نش��انه هاي فردي است كه به 
مصرف ماده مخدر گل معتاد شده است، اعتيادي كه تنها پس از يكبار 

مصرف شكل مي گيرد و فرد را رها نمي كند. 
 سر منشأ ماده مخدر »گل«، همان گياه ش��اهدانه است. گياهي كه 
كمتر از ۵0 سال پيش، از افغانستان به امريكا برده شد و اين آغازي بود 
تا با فرمول هاي جديد ماده مخدر »گل« توليد شود اما ورود »گل« به 
ايران به دهه80 برمي گردد. شايد در آن زمان باور عموم مردم بر اين 
بود كه اين ماده، بسيار كم خطرتر از حشيش و ماري جواناست درحالي 
كه اين چنين نبود تا جايي كه بنابر اظهار نظر كارشناسان حوزه اعتياد، 
ميزان توهم زايي گل چهار تا شش برابر بيشتر از حشيش است. در واقع 
گل به طور مستقيم بخش هايي از مغز را كه موجب  آرامش فرد مي شود، 

فلج كرده و خود جايگزين آن مي شود. 
عالوه بر اين آس��يب بنيادي، گيجي و نداش��تن تمركز، قرمز شدن 
چش��م ها، خنده هاي بي دليل، افزايش اش��تها و كم ش��دن حافظه، 
تندخويي و عصبانيت، افسردگي و گوشه گيري از جمله عوارض ديگري 
است كه در مصرف كنندگان »گل« ديده شده است. عالئم و نشانه هايي 
كه تا ۳0 دقيقه بعد از مصرف در فرد به اوج خود مي رسد و ۲ تا ۳ ساعت 
بعد از آن نيز ادامه دارد. با اين ويژگي ها فرد آلوده به »گل«، به شدت به 
آن وابسته مي شود به طوري كه با قطع مصرف بي قرار و وحشت زده و با 
اضطراب و تپش قلب شديد روبه رو مي شود. شايد به همين علت است 
كه متخصصان حوزه اعتياد، رهايي از مصرف گل را بسيار سخت و حتي 

غيرممكن مي دانند. 
براساس آمارهاي شيوع شناس��ي كه در بهار ۹۷ منتشر شد، بيش از 
80 درصد معتادان به »گل«، مجرد و مرد هستند كه تحصيالت آنان، 
ديپلم و كمتر از آن است. اما آمار نگران كننده تر اينكه درحال حاضر 

»گل« دومين ماده مصرفي معتادان بعد از ترياك است. 
بيراه نيست كه اگر اصلي ترين علت گرايش جوانان به ماده مخدر گل 
را، قيمت ارزان و در دس��ترس بودن آن بدانيم. بذر اين گياه حتي در 
گلخانه و باغچه نيز به  راحتي قابل كاشت اس��ت و اين راه رسيدن به 
آن را راحت كرده است. موضوع مهم ديگر اينكه، مصرف كنندگان اين 
ماده خطرناك بر اين باورند كه »گل« خطرناك نيست و با مصرف آن 
معتاد نمي شوند، بنابراين هر زمان كه اراده كنند مي توانند مصرف خود 
را قطع كنند. اين باور غلط تا جايي براي افراد باور پذير شده است كه 
گمان مي كنند هشدارهاي بازدارنده در اين خصوص، تنها براي ارعاب 
آنها استفاده مي شود و دروغي بيش نيس��ت. از طرف ديگر آزاد بودن 
مصرف ماري جوانا در برخي كشورها از جمله امريكا افراد را به اين يقين 

رسانده است كه اين ماده هيچ ضرر و آسيبي ندارد. 
اما با توجه به تأثيرپذيري نوجوانان و جوانان از گروه هاي همس��االن، 
يكي ديگر از مهمتري��ن علل گرايش اف��راد به ماده مخ��در »گل«، 
مصرف اين ماده توسط دوستان آنهاست. لذت جويي و عالقه مندي به 
سرخوشي هاي كاذب، عامل ديگري است كه افراد را به ورطه نابودي 

مي كشاند. 
همچنين مصرف كنندگان »گل« بر اين باورند كه در زمان اضطراب و 
ناراحتي، بامصرف اين مواد محرك، آرام مي شوند در حاليكه اين حس 
فقط به روزهاي اول استفاده از اين مواد برمي گردد و بعد از آن ديگر هيچ 

خبري از سرخوشي نيست. 
البته فراموش نكنيم مانند هر آسيب ديگري، ناآگاهي و عدم آموزش 
صحيح، يك حلقه مفقوده بزرگ در اين ميان اس��ت كه سهم بسيار 

بزرگي در اعتياد افراد به انواع موادمخدر از جمله »گل« دارد. 
جوانان با توجه به اقتضاي سن و سال و دوره زندگي كه در آن قرار دارند 
به دنبال كسب تجربه هاي جديد هستند و اگر آموزش مناسب و نظارت 
كافي روي آنها نباشد، اين مواد جديد با تبليغاتي كه درباره آنها وجود 

دارد مي تواند آنان را به خود جذب كرده و نابود كند. 
اينجاست كه نقش خانواده به عنوان اولين و اصلي ترين كانوني كه افراد 
در آن حضور دارند بيش از پيش پررنگ مي شود و اهميت آموزش ها 
و نظارت هاي پدر و مادر آگاه، دوچندان مي ش��ود. بعد از خانواده، اين 
مدرسه است كه مي تواند در جايگاه يك نهاد اجتماعي عملكرد مثبت يا 

منفي در اين خصوص داشته باشد. 
اما از نقش دانشگاه ها نيز نبايد به سادگي گذشت؛ چراكه بسياري از 
جوانان مبتالبه اعتياد، علت شروع مصرف موادمخدر را شب بيداري هاي 
طوالني مدت در ش��ب هاي امتحان عنوان مي كنند و باور غلطي كه 

مي توانند با مصرف مخدر، ساعات بيشتري بيدار بمانند. 
در س��وء مصرف موادمخدر به طور ع��ام، باز هم ردپ��اي عدم مهارت 
افراد در توانايي »نه« گفتن به ديگران به چش��م مي خورد. بسياري از 
آسيب شناسان اجتماعي معتقدند كسي كه نمي تواند در مواجهه با 
ديگران »نه« بگويد در معرض هرنوع آسيبي قرار دارد كه اعتياد نيز يكي 
از آنها است. زماني كه فردي با هر قصد و نيت شما را تشويق يا وادار به 
مصرف مواد مي كند بايد بتوانيد در برابر خواسته او مقاومت كرده و بدون 

ترس يا خجالت از تمسخر ديگران، از خود مراقبت كنيد. 


