
 

 

 "چالش مومو"درباره  المللي پیشگیري از خودكشيانجمن بین بیانیه

در پاسخ به بازتاب  المللی پیشگیری از خودکشیانجمن بین

ین ااحتمالی  تاثیر منفی ازای بیانیه در ،چالش موموای اخیر رسانه

 نگرانی کرده وپذیر ابراز های آسیبگروهبر جوانان، به ویژه  بازی

 با آناخبار مرتبط  و نشر گزارش درها که رسانه کندتوصیه می

 انه عمل کنند.محتاط

 کشورها هستیم برخی از  های اجتماعیدر رسانه "چالش مومو" شاهد بازی جدیدی به ناماخیرا 

این چالش به طور جمعیت هدف . انددر ارتباط دانستهبا رفتارهای خودکشی آن را شواهد که 

 در واتس اپ از یک شماره ناشناسکاربران ابتدا  در این بازی .هستندکودکان و نوجوانان  عمده

 پس ازد. کنمی ناشناس ترغیب یبا فرد کردن نها را به چتآکنند که پیامی را دریافت می

مراحل  انجام هباین چالش،  خیالیا وعده دیدار با مومو، شخصیت ب کاربران، ارتباط برقراری

میدوری  ،هنرمند ژاپنی کارکاراکتر مومو از  برخی معتقدند شوند.تشویق می بازیمختلف 

انه سازنده آن، هر گونه خخالق اثر و کار اگرچه. استالهام گرفته شدهمادر نام پرنده هایاشی، به 

 اند.را رد کرده چالش موموارتباط با 

و  آمیزخشونتتصاویر ارسال ، با مومو دستوراتاز انجام  در صورت سرپیچیکاربر بازی در ادامه 

در طول د شد. طبق گفته برخی از افراد درگیر در این چالش، مومو او مواجه خواهتهدیدهای 

 



زمانی که در  کند کهنها را تهدید میآبرای آنها ارسال کرده و  را یآمیزشب، تصاویر خشونت

 و نفرینشان خواهد کرد. شدهر خواب هستند ظاه

چالش مومو هشدار داده است و  بارهدر ایرایانهجرایم  رسیدگی بهواحد  کشورها برخی ازدر 

ند کمردم را از صحبت کردن با افراد ناشناس در فضای مجازی منع کرده و به والدین توصیه می

  های آنالین با فرزندان خود صحبت کنند.که در مورد امنیت فضای مجازی و بازی

 ظوربه من، خودکشی جوانان برهای اجتماعی منفی رسانه در مورد تأثیرهای اخیر با توجه به بحث

 و جلب توجه و مشارکت بیشتر ،وموم چالشمرتبط با کمک به کاهش خطر ایی بیشتر و پوی

و ود خاز نمایندگان  المللی پیشگیری از خودکشیانجمن بینهمچنین کاهش خطر خودکشی، 

نظارت بر موارد مرتبط را در دستور کار خود قرار  که خواسته استاندرکار دست یهاسازمان

 دهند.

ی با کودکان و نوجوانانی که به نوع گفتگو لزومباید از  متخصصان بهداشت روان ، معلمان ووالدین

ن ایدر مورد  را احساساتشان آگاه باشند و آنها را تشویق کنند کهدرگیر چالش مومو هستند 

برای افرادی که دارای رفتارهای همچنین انجام مداخالت فوری به ویژه کنند.  بازگوها بازی

راکز مبا پزشک یا  توانندمی والدین یشرایط چنیندر  شود.می خود هستند، توصیهآسیب به 

 محلی تماس گرفته و از آنها کمک بگیرند.روان  سالمتخدمات 

 عات جامعی را در مورد خودکشی و عالئم هشدار دهنده آن در ها باید اطالرسانه عالوه بر این

ت در زمان بحران در اختیار ، خطوط بحران و مراکز ارائه دهنده خدماینو جوا ینوجوانسنین 

 د. نقرار ده نگرانو والدین افراد 

 

 


