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ندا حاجابراهیمی
درج دو یادداشت توسط همکارانم
در شــماره گذشــته نگارســتان
پیرامون موادمخدر مرا برآن داشت
مصداق این پدیده مخرب اجتماعی
را در یــک گزارش میدانی از زاویه
دیگر مرور کنم.
این روزها شما هم بخشی از نسل
جوان را حتماً دیدهاید که بعضاً در
گوشــهای از پارک و فضای ســبز
نشسته و سیگار به دست ،دودش
را به ریههایشان میفرستند .مث ً
ال
همین دیروز ،چند پسر نوجوان را
دیدم که با ژست آدم بزرگها ،لبه
ســکو نشســته بودند و نفری یک
ســیگار بین انگشــتان دستشان
بود .یکی از آنها ته ســیگارش را
روی زمین انداخت و با ته کفشش
آن را خاموش کرد !.با چشمانی از
حدقه درآمده نگاهشان کردم .اگر
چه نــگاه متعجبم آنها را به خود
آورد ،اما آن قدر عادی رفتار کردند
که انگار اشتباه از من است !.بدون
اینکه چیزی بگویم از کنارشان رد
شدم .ولی سواالت زیادی ذهنم را
درگیر کرد .مثــ ً
ا این که چرا این
نسل در این سن ،دست به سیگار
شــدهاند؟ اگر اینگونــه رفتارها
اقتضای ســن بلوغ است که امثال
ما هــم ایــن دوران را گذراندهاند.
مسلماً مشــکالتی ک ه این نسل با
آن دست و پنجه نرم میکنند ما
را بیشتر درگیر کرده بود .تازه رفاه
و امکاناتی که بچههای این نســل
توسط پدر مادرها برایشان فراهم
میشود را ما نداشــتیم .از طرفی
نسل کنونی اکثرا ً تک فرزند و نهایتاً
دو فرزند هســتند و مثل ماها در
خانههای شــلوغ ،با تعداد فرزندان
زیاد بــه دنیا نیامدهانــد .عالوه بر
این تحصیالت والدین نسل جدید
معموالً کمتر از لیســانس نیست.
پس علــت روی آوردن پســرها و
دخترهای نوجوان بــه اعتیاد چه
میتواند باشــد؟! این را البته قبول
داریم که به همین نســبت در این

علت روی آوردن پسران و دختران کم سن و سال به اعتیاد چیست؟!
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ســالها ،هر روز گونهای جدید از
موادمخدر به انواع قبلی آن اضافه
شــده به طوری که سیگار و ناس
را به پیش پــا افتادهترین مخدرها
تبدیل کرده است!.
دیگر در باور عمــوم حتی تریاک
وهروییــن هم ،نه تنهــا به عنوان
مخدرهــای خطرنــاک به شــمار
نمیروند ،بلکه متأسفانه با اوجگیری
بیماری کرونا حتی شیره تریاک به
عنوان آنتی بیوتیکی معرفی شد که
میتوان برای خالص شــدن از شر
کرونا به آن متوسل شد !.در حالی
کــه خبر مرگ چند نفــر به علت
استعمال شیره تریاک منتشر شد
تا بدانند اینجوریها هم نیست!.
اکنون امــا به دورانی رســیدهایم
کــه برخیهــا طالــب مصــرف
مخدرهای ســنتی هستند و حتی
ســوپرمارکتها ،عالوه بر ســیگار

و نــاس ،محــل فــروش برخــی
مخدرهــای ســنتی ،صنعتی و یا
حتی متادون هم شدهاند .متادونی
که آثار شــومش را چند شــماره
قبــل مرور کردیم .عــاوه بر این،
اکثر خانوادههــای مصرف کننده
مخدرهــای ســنتی ،خواســته یا
ناخواسته با ســهیم کردن جوانان
خود در محفلشــان بر دامنه این
معضالت میافزایند (!).
ایــن رونــد دقیقــاً در مقابــل
خانوادههای بســیار سختگیری
قرار دارد که برای راحتی وجدان
خویش و شــانه خالــی کردن از
زیــر بــار مســئولیت روشهای
صحیح تربیتی ،با انواع شــگردها
و کنترلها ســعی میکنند تا او را
از شر وسوسههای مخاطرهآمیزی
از این دســت دور نگه دارند ،در
حالی که چنین کنشــی ،واکنش

بدتری را در پی خواهد داشــت و
چنین رفتاری تنها باعث میشود
فرزندشــان تبدیل بــه دروغگوی
ماهری شــود ،که انــرژیاش به
جای ساختن آینده ،صرف فرار از
کنترل ناصحیح خانواده و ذرهبین
والدین شود.
◄ سختگیریهای بیمورد
متأسفانه والدین زیادی هستندکه
بــا ســختگیریهای بیمــورد و
همچنین عدم سواد کافی در رابطه
با ســن بلوغ ،اشتباهات بزرگتری
را مرتکب میشــوند .بســیاری از
والدین نمیدانند در چه زمانی چه
رفتاری با فرزندان داشته باشند ،به
همین دلیــل نمیتوانند در مقابل
زیادهخواهیهای فرزندانشــان در
این سنین و نابهنجاریهای مربوطه
واکنش درســتی نشــان دهند .بر

این اســاس ،یا با سختگیریهای
بیدلیــل و یــا زیــادهروی در آزاد
گذاشــتن فرزندانشــان ،باعــث
انحرافات بیشتری خواهند شد .به
هــر روی چنین رفتارهایی به جای
پناهگاهی اَمن ،کانــون خانواده را
تبدیل بــه حریمی نااَمن میکند و
نوجوان و جــوان را در دام افرادی
میاندازد که برای کســب ســود
بیشتر خود ،آنها را قربانی میکنند.
اکثریت این افــراد نیز همانهایی
هســتند که به عنوان دوست وارد
حریم نوجوان و جوان میشوند ،از
اعتمادش سوءاستفاده میکنند و در
نهایت او را به سمتی سوق میدهند
که در دام مخدرها گرفتار شود .اگر
سری به کافههای درون شهر بزنید،
شیلنگ قلیان را در دست نوجوانان
خواهید دید و باید بگویم مِه غلیظ
درون برخی کافهها که به مشامتان
میخورد ،دود قلیان و ســیگار هم
نیست بلکه مخدرهای سنگینتری
اســت که حتی بوی آن را نخواهید
شناخت مگر این که در این زمینه
مجرب باشــید .اما فروشــندگان
موادمخدر هم از آن دسته آدمهایی
هستند که اگر از آنها درباره وجدان
و انسانیت بپرسید خواهند گفت :به
هر حال معتــادان مصرف میکنند
و اگر از مــا نخرند ،از جای دیگری
تأمین میکنند!! در حالی که همین
عده برای جذب مشــتری و فروش
انواع موادشان ،ابتدا مخدر جدید را،
بهتر و کم عارضهتر از مواد مصرفی
قبلی معرفی میکنند و ســعی در
فــروش آن دارند .ایــن خریداران
نیز که عمدتــاً هم نوجوان و جوان
هستند برای بهترشدن حالشان به
مخدر سنگینتری روی میآورند!!
چنــدی پیش ،وقتی بــرای خرید

به ســوپرمارکتی مراجعــه کردم،
مستقیماً با چنین موردی برخورد
کردم .فروشنده بدون این که متوجه
حضور من باشد ،جوانی را که برای
خرید متــادون یا ناس بــه آنجا
آمده بوده ،متوجه وجود شیشه در
فروشگاه کرد که حتی اگر استفاده
هم نمیکنــد ،از این پس مصرف
کننده شیشه باشــد !.چه جوانانی
کــه از این راه به نابودی کشــیده
شــدهاند و چه پدر و مادرهای مث ً
ال
باسوادی که به جای کسب اطالعات
بیشــتر در مورد فرزندپروری ،زیر
بار مسئولیت نرفته و به جای رشد
اعتماد بهنفس فرزندشــان ،از روی
بیحوصلگی یا بیســوادی او را به
حال خــود رها کردنــد و در زمان
نابودی فرزندشان به تنها چیزی که
اندیشــیدند این بود :من که برایش
چیزی کم نگذاشتم!
◄ استفاده از کمپهای ترک
اعتیاد
البته در این سالها کمپهای ترک
اعتیــاد زیادی به وجــود آمدهاند
تا راهی باشــد بــرای نجات از این
بیمــاری مهلک و خانمانســوز و
مرهمی باشد بر زخمهای والدینی
که فرزندشان جلوی چشمانشان
از دست میرود.
یادم میآید سال پیش مادری براي
نجات تنها پســرش از کمپ ترک
اعتیاد به دفتر نشریه مراجعه کرده
بــود ،در مصاحبه با پســر متوجه
شــدیم که در این کمپ ،به جای
کمک به تــرک ،معتادین را مورد

آزار و شکنجه قرار داده و دردهای
دیگــری را هــم بر آنــان تحمیل
میکنند .پس از اطالعرســانی در
مورد مشــکالت ایــن کمپ ،که
در جــاده نیریز از توابع اســتان
فارس قرار داشت ،بازدیدی توسط
مسئولین ذیربط صورت گرفت که
منجر به تعطیلی این کمپ شد.
در سیرجان نیز چندین کمپ ترک
اعتیاد دایر است که اغلب زیر نظر
پزشک ،خدمات ترک اعتیاد را ارائه
میکنند از جملــه کمپ «تولدی
دوباره» که قب ً
ال گزارشی از آن چاپ
شد یا کمپ ترک اعتیاد «آشیان»
که از جمله کمپهایی اســت که
توسط دکتر غالمرضا جهانشاهی؛
متخصص اعصاب و روان مدیریت
میشــود .علیرغم همــه تالشها
برای گفتگو با وی در مورد روشن
شدن روشهای مورد استفاده برای
ترک در این کمــپ ،به دلیلی که
وی کمبود وقت عنــوان کرد ،باز
هم نتوانســتیم با او صحبت کنیم
که اگر این گفتگو انجام میشــد
میتوانست تریبونی باشد تا پزشک
مســؤول کمپها ،تمــام ابهامات
و ســواالتی را کــه در ذهن برخی
همشهریان ایجاد شده پاسخ دهد
و اعتماد به کمپها را بیشتر کند
تا شــاید ابزاری باشد برای بازیابی
دوباره سالمت بیماران معتادی که
جایی برای ترک اعتیادشان ندارند.
◄ کمپها چگونه باشند؟
چندی قبل یــک گزارش در یکی
از نشریات استان خواندم که بابت

 اصوًال فرد معتاد مانند یک فرد بیمار است
و مهمترین نکته برای نگهداری فرد بیمار ،رعایت بهداشت
میباشد .برخی از معتادان با بیماریهای مختلفی
درگیر میشوند .بنابراین در کمپهای ترک اعتیاد انجام
مراقبتهای الزم به منظور عدم شیوع بیماری
بسیار اهمیت دارد

عدم رعایــت بهداشــت و یا عدم
رســیدگی خوب بــه مددجویان
مربــوط بــه یکــی از کمپهای
شهرستانی گالیه کرده بود.
اصوالً فرد معتــاد مانند یک فرد
بیمــار اســت و مهمتریــن نکته
برای نگهداری فرد بیمار ،رعایت
بهداشــت میباشــد .برخــی از
معتادان بــا بیماریهای مختلفی
درگیــر میشــوند .بنابرایــن در
کمپهای تــرک اعتیــاد انجام
مراقبتهــای الزم به منظور عدم
شیوع بیماری (بهخصوص اکنون
که بسیاری مردم پس از ویروس
کرونا با آنفلوانزا دست و پنجه نرم
میکنند) بســیار اهمیت دارد .در
آن گزارش از کمبــود امکانات و
بســترهای الزم ترک اعتیاد نیز
گالیه شده بود .مهمترین امکاناتی
که باید مراکز ترک اعتیاد داشته
باشند یک محیط آرام و دلنشین
اســت تا بیمــاران انگیــزه کافی
برای ترک داشــته باشند .فضای
مناســب کمپ ترک اعتیاد باعث
میشــود افــراد بیمــار و حاضر
در آن احســاس حقارت نداشته
باشند و هر روز برای زندگی بهتر
امید کسب کنند .همچنین افراد
معتاد باید بتوانند با دوســتان و
آشنایان خود دیدار داشته باشند
تا به این فکر کننــد که خانواده
و دوستانشــان برای آنها ارزش
قائل هســتند .معمــوالً در کمپ
تــرک اعتیاد خصوصــی خدمات
منحصر به فردی نسبت به مراکز
عمومــی و دولتی ارائه میشــود.
خدمــات رفاهی و تفریحی که در
کمپ ترک اعتیاد خصوصی ارائه
میشــود ،برای روحیــه بیماران
مناسبتر است .تخت ،تلویزیون،
لوازم ورزشــی و بدنسازی ،زمین
فوتبال ،میز پینگ پونگ ،فوتبال
دســتی ،منوی غذایی متنوع و....
تمامی این امکانات کمک میکند
تا یک فرد معتاد به زندگی عادی
خود برگــردد و روحیــه خود را
ترمیم کند.

