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اتق دعوه المظلوم فإنما یسال اهلل حقه وان اهلل لن یضيع لذي حق حقه. 
از نفرین مظلوم بپرهيز زیرا وي به دعا حق خویش را از خدا مي خواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمي دارد .

 پيامبر اکرم)صلی اهلل عليه وآله وسلم(

پيام این شـماره :
اعتياد صرفاً مخصوص کسانی نيست که دارای مشکالت خانوادگی هستند، 

بلکه این اعتياد است که موجب ظهور مشکالت خانوادگی می شود.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 14
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

سخن آغازین

       نقش خانـواده درپیشگیـری ازاعتیـاد                                                                                                                                        
    نيم نگاه

                                                                   اعتیـاد درآینـه رسـانـه)2(
مهارت های زندگی

ویژگی های خانـواده متـعادل
معرفی مواد مخدر

متـامفتـامیـن)شیـشه(

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی

اداره کل فرهنگی و پيشگيری

خانـواده و 
اعتیــاد
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نـظریـه الگـوي 
رشـد اجتـما عـي

یافته های پژوهشی تایید می کنند که امکان ابتال به اعتیاد در افرادی 
که س��ابقه اعتیاد در خانواده آنها وجود دارد، بیش از افرادی اس��ت که 
خان��واده ای عاری از اعتی��اد دارند. مصرف مواد مخ��در در گروهی از 
خانواده ها دارای ریش��ه های فرهنگی اس��ت. از جمله مصرف تریاک و 
حش��یش و برخی مواد مخدر بومی در برخی خانواده ها دارای پشتوانه 
های فرهنگی اس��ت و این وضعیت به بازتولید اعتی��اد و دوام و پایداری 
س��وء مصرف مواد مخدر در نس��ل های بعدی این خانواده ها منجر می 
شود. دانشجویان با ورود به دانشگاه و در فرایند کنش اجتماعی در محیط 
دانشگاه به مبادله فرهنگی با سایر دانشجویان می پردازند و فرهنگ اعتیاد 

از این راه وارد دانشگاه می شود.  
در واقع در این مرحله اقدامات پیشگیرانه اهمیت بیشتری پیدا می کند، 
اقداماتی که نه تنها باید با ورود مواد مخدر به سبک زندگی دانشجویی 
یا افرادی معتاد و یا مستعد اعتیاد مقابله کند، بلکه باید با نظام مغفول 
خانواده و ساختار فرهنگی ای پنجه در پنجه شود که به سان ریشه ها و 

پشتوانه های گرایش گروهی از افراد به اعتیاد عمل می کنند.
از س��وی دیگر خانواده ه��ا دارای قابلیت های گس��ترده حمایتی از 
دانش��جویان نیز هستند و می توانند با تش��خیص و هدایت صحیح، در 
پیشگیری از اعتیاد دانشجوی خود ایفای نقش کنند. بنابراین و با توجه به 
جایگاه و نقش ویژه خانواده ها در ابتال و یا مصونیت دانشجویان به اعتیاد، 
آموزش ها و اقدامات الزم برای پیشگیری از اعتیاد در بین دانشجویان  باید 
به وضعیت اعتیاد در خانواده های دانشجویان نیز متمرکز و متوجه باشند.

 از همین رو ضروری است که نهادهای مسئول و متعهد به پیشگیری 
از اعتیاد، به وضعیت اعتیاد در خانواده دانشجویان نیز توجه داشته و آنها 
را نیز مورد پوشش و حمایت های مشاوره ای و مددکاری اجتماعی قرار 

دهند.

گـزیده

یکي از مهم تریـن دالیل 
انزواطلبـي تغيير برداشـت 
خـود از واقعيـت از طریـق 
مصرف این گونه مواد اسـت 
و معمـوالٌ مصـرف داروهاي  
روان گردان را به عنوان یکي 
از راه هـاي فـرار از واقعيت 

مطرح مي کنند.

هاوکینز و ویس طراحان این نظریه براین باورند که احساس عدم تعهد 
نوجوانان به جامعه و قراردادهاي آن و احساس عدم صمیمت با والدین و 
سایر الگوهاي نقش، باعث گرایش فرد به هم ساالن مصرف کننده مواد 
مخدر مي ش��ود. در این نظریه تاکید بر افراد، رش��د اجتماعي و تعامالت 
اجتماعي آنهاست. یعني تاثیري که خانواده، مدارس و هم ساالن بر رفتار 
نوجوان دارند، با رشد فردي نوجوان تغییر مي نماید. به طوري که والدین 

در سال هاي پیش از مدرسه، 
معلمان در سال هاي مدرسه و 
پیش نوجواني و هم ساالن در 
دوره نوجواني بیشترین تاثیر 
را دارند. براس��اس این دیدگاه 
اگ��ر ش��رایط و فرصت کافي 
براي تقویت تعامالت نوجوان 
در خانه و مدرسه فراهم نشده 
باشد، مهارت هاي بین فردي 
و تحصیل��ي او براي تعامالت 
موفق و مطلوب در خانواده و 
مدرسه کم باش��د و سرانجام 

تعامالت وي با والدین و معلمان ضعیف باشد، نوجوانان بیشتر  به سوي 
همساالن مصرف کننده مواد روي مي آورند. 

منبع: اعتياد: از اصول تا عمل، دیوید مك داول، هنري اسپيتز، 
مترجم: محسـن گل پرور، موسسـه فرهنگي انتشـاراتي کانون 

گسترش علوم 

معرفی یك نظـریـهسخن آغازیـن

نقـش خانـواده در
پیشگیری از اعتیـاد 

دانشـجـویـان
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فیلم های تیغ و ابریشم، بازی با مرگ، سرحد و الک پشت که در نیمه 
دوم دهه ۶۰ ساخته شده اند به مسأله قاچاق به طور عمومی پرداخته 

شده است.
در اواخر دهه هفتاد و نیمه نخست دهه ۸۰ به موازات رشد نگران کننده 
مصرف مواد مخدر دوباره فیلم های پرتعدادی با محوریت موضوعی اعتیاد 
در سینمای ایران تولید شد. فیلم هایی چون زیر پوست شهر)رخشان بنی 
اعتماد(، اعتراض)مسعود کیمیایی(، شوکران)بهروز افخمی( سربازهای 
جمعه)مسعود کیمیایی(، بوتیک)حمید نعمت اهلل( و حتی کمدی مهمان 
مامان)داریوش مهرجویی( به معضل اعتیاد از زوایای گوناگون و بیشتر به 

صورت خرده داستان های فرعی پرداختند.
شمعی در باد)پوران درخشنده( را می توان نخستین فیلم اجتماعی 
دانست که به اپیدمی مصرف قرص های اکستازی در داستان می پردازد. 
این مضمون بعدها در فیلم تقاطع)ابوالحسن داوودی( به شکل حاشیه ای 
و کم رنگ مطرح شد، در حالی که هم زمان، حکم)مسعود کیمیایی( به 
مصرف گسترده کوکائین در میان گروه هایی از اقشار جامعه می پرداخت.

پس از اپیدمی اکستازی موج های دیگری چون شیشه و کراک هم 
در بخش هایی از جامعه رواج یافته اند. اما به نظر می رسد سینمای 
اجتماعی ایران هنوز قادر به درک و تحلیل این پدیده  نشده تا به آنها 

بپردازد.
       مرجان حاجی حسنی

اعتیـاد در آینـه سینـما )2(

علل گـرایـش به اعتیـاد، راه های پیشگیـری و درمـان آن 

نقـش دوستـان نـابـاب

اعتیاد و مواد مخدر در  به موضوع  اوایل دهه هفتاد تب گرایش  در 
مضامین داستانی ایران فروکش کرد و فیلم های انگشت شماری به 
این موضوع پرداختند. شخصیت های معتاد سینمایی در فیلم های این 
دوره به حاشیه رانده شدند و فیلم هایی که با محوریت این موضوع 
ساخته شدند، بیشتر به موضوع قاچاق آن اشاره داشتند. فیلم هایی 
چون بازی با مرگ)حمید تمجیدی، ۷۴(، گریز)ناصر مهدی پور، ۷۲( 
سرحد)اکبر صادقی، ۷۶(، الک پشت)علی شاه حاتمی، ۷۶( یا شاهرگ 
از این جمله اند.در این دهه انواع مواد مخدر مدرن که اغلب ریشه ای 
شیمیایی داشتند با رشدی قارچ گونه در جامعه به ویژه میان نسل جوان 
گسترش یافتند.نسل جدید مواد مخدر به سرعت در جامعه رواج یافت، 

اما سینمای ایران خیلی دیر به این معضل اجتماعی واکنش نشان داد.
در این دوران مواد روان گردان شیمیایی که خطرات بسیاری هم داشتند 
یکی پس از دیگری ظاهر شدند. قرص های اکستازی، شیشه و کراک 

از این دسته اند.
آمار نشان می دهد در فیلم هایی چون دبیرستان ، شب شکن و بی پناه، 
که فیلم های دهه ۱۳۶۰ هستند به مسأله اعتیاد و در فیلم های خانه 
ای روی آب و سربازهای جمعه که محصول دهه ۱۳۷۰ هستند به 
مسئله هروئین و در فیلم های حکم و ضیافت که در نیمه دوم دهه 
۱۳۷۰ ساخته شده اند که مسئله کوکائین و در فیلم های شمعی در 
باد و تقاطع که در دهه ۱۳۸۰ساخته شده اند به مسأله اکستازی و در 

نيم نگاه

احس��اس عضویت در گروه هم ساالن برای نخس��تین بار کودکان را 
در فرایندی قرار می دهد که بیش��ترین میزان جامعه پذیری به صورتی 
ناخودآگاه و بدون هرگونه طرح سنجیده ای در آن انجام می پذیرد. گروه 
همس��االن برخالف خانواده و مدرس��ه، کامال حول محور منافع و عالیق 
اعضا قرار دارد. اعضای این گروه می توانند به جس��ت وجوی روابط 
و موضوع هایی بپردازند که در خانواده و مدرس��ه با تحریم مواجه است. 
تقریباً در ۶۰ درصد موارد، اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ 

می دهد.
ارتباط و دوستی با هم ساالن مبتال به سوء مصرف مواد، عامل مستعد 
کننده قوی برای ابتالی نوجوانان و جوانان به اعتیاد است. مصرف کنندگان 

مواد برای گرفتن تأیید رفتار خود از دوستان سعی می کنند آنان را وادار به 
همراهی با خود نمایند. نظریه همنشینی افتراقی مؤید این دلیل می باشد. 
در این نظریه، کجروی و انحراف اجتماعی ناشی از آن است که فرد رفتار 
نابهنجاری را در خالل فرایند جامعه پذیری و یادگیری فرا گرفته و آن را 
از طریق همانند سازی یا درونی کردن ارزش ها، در درون خود جایگزین 
کرده است و به صورت رفتار بروز می دهد. در این تحلیل، خانواده، دوستان 

و گروه همساالن بیشترین نقش را برعهده دارند.
گروه هم س��االن، به خصوص در ش��روع مصرف سیگار، بسیار مؤثرتر 

است. بعضی از دوستی ها صرفاً حول محور مصرف مواد شکل می گیرد.
  /http://vista.ir/article            منبع : مجله معرفت 
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تـرجمـه

استرس گاهي می تواند پدیده مبارکی باشد چون افراد را قادر 
می سا زد که در موقعیت های خطیر عملکرد بهتری داشته باشند. 
در واقع، همه افراد میزانی از استرس را که برای سالمتی مضر نیست 
تجربه می کنند. البته، بسیاری از افراد به طور روزمره میزان باالیی 
از استرس را تجربه می کنند، زیرا شغل آن ها محیط ناسالمی را از 
لحاظ تحمل استرس برای آنان ایجاد می کند. استرس بیش از حد 
می تواند بر سالمتی روانی و فیزیکی شخص آسیب وارد نماید. این 
بدان معناس��ت که افراد را مستعد دست زدن به اعمال خطرناک 
می نماید. به عنوان مثال استرس و سوء استفاده از داروهای اعتیادآور 
به میزان زیادي به هم مرتبط هستند. احساس شادی و انرژی باالیی 
که این داروها در شخص ایجاد می کنند می تواند او را وادار نماید 
که از فش��ارهای زندگی و محیط کار فرار نماید. اگر شخصی را 
می شناس��ید که از ریتالین برای مدیریت استرس در محیط کار 
استفاده می کند، به او پیشنهاد کنید که برای استفاده درست از دارو 

با پزشک مشورت نماید. 
چگونه استرس محل کار به اعتياد به ریتالين می انجامد؟

ریتالین یک محرک تجویزی است که در موارد خاص عدم تمرکز 
و حمله خواب را درمان می نماید. به عنوان محرک سیستم عصبی 
مرکزی، این دارو مستقیماً بر مغز اثر می گذارد و انرژی را افزایش 
می دهد. به علت این اثرات، ریتالین یک بهبود دهنده عملکردی به 
نظر می رس��د و برخي از دانشجویان به اشتباه از آن برای احساس 

شادابی بیشتر و یا در هنگام امتحانات استفاده می کنند. 
کسانی که می خواهند موفقیت حرفه ای داشته باشند و برنامه 
کاری روزانه را به خوبی مدیریت کنند، ممکن است از این دارو برای 
ارتقاء سطح کارهای روزمره استفاده نمایند. سایرین از ریتالین برای 
فراموش کردن مشکالت کاری و در مهمانی ها استفاده می کنند. 
به عنوان یک محرک، ریتالین تاثیرات افسرده کننده الکل را کاسته 
و به اس��تفاده کنندگان این امکان را می دهد که بیش��تر و بیشتر 

مشروبات را بدون تجربه کردن اثرات آن، مصرف نمایند.
 در هم آمیختن محرک ها و افس��رده کننده ها بسیار خطرناک 
اس��ت و می تواند به ضربان نامنظم قلب، اسپاس��م، جنون و سایر 
مشکالت جدی منجر شود. افرادی که از ریتالین برای افزایش نشاط 
مقطعي اس��تفاده می کنند زندگی خود را به خطر می اندازند زیرا 
این دارو یک آمفتامین است که بدون نسخه پزشک مصرف آن می 

تواند خطرناک باشد.  
منبع :

http://ritalinaddictioninfo.com/addiction-infor-
/mation/work-related-stress-and-ritalin-addiction
ترجمه : صمد حبيبی

»افرادی که ش��رایط خانوادگی خوب، شغل مناسب یا تحصیالت 
باالی��ی دارن��د، در صورت یک ی��ا دو بار مصرف م��واد مخدر، معتاد 
نمی ش��وند. اعتیاد بیشتر برای افرادی است که مشکالت خانوادگی، 

اجتماعی یا اقتصادی دارند!«
این باوری غلط اس��ت. در حالی که واقعیت چنین اس��ت: اعتیاد 
مربوط به یک قشر خاص، سن خاص، جنسیت خاص نیست. هر کس 
مواد مخدر مصرف کند در معرض تبدیل شدن به یک معتاد قراردارد. 
بنابراین این یک تصور غلط اس��ت که کسی گمان کند مصرف مواد 
مخدر او را معتاد نمی کند،)حتی برای امتحان، یا هم پا شدن با یک 
معتاد برای درک وضعیت او و طی کردن مراحل ترک اعتیاد، یا برای 
سنجش اراده و اثبات اثر اراده خود بر ترک اعتیاد، یا مصرف مواد برای 
گذراندن یک ش��ب س��خت، یا مصرف موادمخدر در قالب یک طرح 
پژوهش��ی و ...(، این امر تجربه و اثبات شده است که: یک بار مصرف 

مواد مخدر می تواند فرد را به دروازه اعتیاد وارد کند.
سعيد خراطها                         

استـرس مربوط بـه کـار 
و اعتـیـاد بـه ریتــالیـن

اعتیـاد مختص افرادی است 
کـه مشکالت خانوادگی، 

اجتماعی یا اقتصادی دارند

یك باور غلط:
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گ خانواده نخستین و مهم ترین کانون رشد انسان هاست. خانواده ها را از 
حیث کیفیت روابط درونی و میزان استحکام آن ها می توان به سه گروه 

تقسیم نمود:
الف( خانواده متزلزل: خانواده ای که از هدف اصلی خویش باز مانده، 

از درون تهی گشته و آکنده از روابط خصمانه و غیر دوستانه است.
ب( خانواده متعادل: خانواده ای که اعضای آن با مش��کالت و موانع 
احتمالی درگیر اس��ت اما در مقابله به آنها ش��یوه منطقی اتخاذ می کند 
و جایگاه هر یک از افراد مش��خص و واضح است. و تعادل و هماهنگی در 

روابط برقرار است.
ج( خانواده متکامل: اعضای خانواده متکامل نه تنها خود مشکالتی 
ندارند و از تعادل الزم برخوردارند بلکه مشکل زدا نیز هستند. در این شماره 

با برخی از ویژگی های خانواده متعادل آشنا خواهیم شد:
• افراد همدیگر را به عنوان فردی با ارزش و برخوردار از کرامت انسانی 

می پذیرند و عالقمند به پیشرفت و ترقی یکدیگر هستند.
• تبـادل عاطفی مناس��ب بین اعض��ای خانواده وج��ود دارد و داد و 
ستدهای عاطفی به شیوه های قلبی، کالمی و عملی باعث استحکام بیشتر 

روابط می شود.
• از مهم ترین ویژگی های خانواده متعادل توانایی برخورد مثبت و 
سازنده اس��ت. این مثبت گرایی را می توان هنر خوب دیدن نامید. این 
که همواره افراد خانواده فهرستی از نکات مثبت یکدیگر را در ذهن داشته 

باشند و آن را بیان کنند.
• تفاهم در برابر تخاصم : در این گونه خانواده ها افراد نحوه تفکر و 
بینش دیگری را نسبت به مسائل عینا درک نموده و از دیدگاه یکدیگر به 
مسائل می نگرندو در هر نوع تصمیمی مصلحت زندگی به جای منفعت 

شخصی در اولویت قرار می گیرد.

ویـژگی هـای خـانواده متعـادل
مهارت های زندگی

حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا صدرحسینی، معاون اجتماعی 
و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه یک��ي از اولویت اصلی معاونت را 
پیش��گیری از اعتیاد ذکر کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم نمی تواند در تمامی عرصه ها وارد شود، بنابراین اولویت هایی را 
برای سال 9۳ در دست بررسی دارد که یکي از این اولویت ها پیشگیري 

از اعتیاد مي باشد.
به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی و تش��ریفات قوه قضاییه: 
وی در این نشست با بیان اولویت های اصلی سال آینده معاونت در زمینه 
پیشگیری و آسیب شناسی جرم افزود، موادمخدر مسئله مهمی است که 
نیمی از جرایم کش��ور را شامل می ش��ود و آن را به عنوان اولویت اصلی 
در موضوع پیش��گیری قرار داده ایم. وی در خصوص اعتیاد و راهکارهای 
اتخاذ شده در این خصوص نیز یادآور شد: در خصوص اعتیاد ستاد مبارزه 
با موادمخدر متولی آن اس��ت و مس��أله اعتی��اد در بخش های مختلف 
تولید و توزیع موادمخدر س��نتی و صنعتی نی��ز جای بحث دارد ضمن 

پیشگیري از اعتیاد یکي از اولویت هاي معاونت اجتماعی و پیشگیری
 از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 1393

• مشارکت در برابر مفارقت :  تفاوت عمده ازدواج با هر نوع شراکت 
دیگری در س��رمایه ای اس��ت که زن و شوهر به مشارکت می-گذارند. به 
عبارتی در این نوع مش��ارکت سخن از مال و منال به طور طبیعی نیست 
بلکه عالی ترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف، احساسات و 

آرزوهای بشری است که به مورد مشارکت گذاشته می شود. 
• خود شکوفایی در برابر خود زیانی: اگر همه اعضای خانواده در مسیر 
خودش��کوفایی، کمال طلبی و دانش افزایی گام بردارند، باعث می ش��ود 

خانواده در جایگاه تعادل و استحکام قرار گیرد.
• عاطفه و شـادکامی در این خانواده مس��ری است: شادکامی یک 
احس��اس درونی با منشاء باطنی اس��ت و آثار بیرونی  هم دارد. هریک از 
اعضای خانواده در ش��ادکامی زندگی نقش برجسته ای دارند و شادی یا 

افسردگی هریک از اعضاء تاثیر مستقیمی روی روحیات دیگران دارد.
• بزرگ منشی در برابر کودک منشی : زوجین بیش از هر مجموعه 
انسانی دیگر باید از بزرگ منشی نسبت به یکدیگر برخوردار باشند. از لوازم 

بزرگ منشی: گذشت، عفو و تساهل نسبت به اطرافیان می باشد..
• خصوصيات فرزندان در خانـواده متعادل: فرزندان در این گونه 
خانواده ها از توانایی های خود به مرور آگاه می ش��وند. آن ها در زندگی 
فردی مسئول و هنجار پذیرند. با نظری احترام آمیز به خود و دیگران می 
نگرند. انتقاد از آنها به صورت مثبت و سازنده انجام می شود، آنها با اولین 

شکست خود را نمی بازند، از موقعیت خود در خانواده مطمئن هستند.
            آیا خانواده شما این خصوصيات را دارد؟

تدوین: سميرا سادات رسولی، برگرفته ازکتاب : خانواده متعادل. 
دکتر محمدرضا شرفی. انتشارات انجمن اوليا و مربيان

این که اعتیاد یک مسئله زنجیره ای است که متأثر از عوامل متعددی از 
جمله خانواده، شهرنشینی و ... است. صدرحسینی در این نشست نقش 
معاونت پیش��گیری را مدیریت و هدایت با هدف شناسایی عوامل جرم 
و راهکارهای پیش��گیری از وقوع جرم دانست و گفت: ما پس از آسیب 
شناسی و بازرسی در نهایت به آسیب شناسی جرایم می پردازیم و با رصد 
جرایم راهکارهای عملیاتی را مدون و به اس��تان ها اعالم می کنیم. وی 
نگاه پیشگیرانه را در دستگاه قضایی یک حرکت مؤثر و رو به جلو دانست 
و گفت: کاهش جرایم به س��ادگی و سرعت محقق نمی شود و این روند 
فرایندی تکاملی است که نیازمند تفکر، برنامه ریزی و هدایت است. صدر 
حسینی کار پیشگیری را کاری فکری و تحقیقاتی دانست و افزود: باید 
با بررسی و شناخت اجتماعی، فرهنگی، اداری، قضایی کشور زمینه ها و 
بسترهای وقوع جرم را کشف و با توجه به شرایط جغرافیایی راهکارهای 

عملیاتی اتخاذ کرد.
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 به خانوادش می گفت: شما قدر منو نمی دونین. دنیا منو می شناسه، 
همه رو اسمم قسم می خورن، اما شما اصالً درکم نمی کنین.

از فروتنی من سوءاستفاده می کنین. اصالً من تا حاال خودمو برای شما 
گرفتم؟ یا کالس براتون گذاشتم که شما با من این طوری برخورد می 
کنید؟ تا حاال شده با راننده شخصی جایی برم ؟ اصال تا حاال بادیگارد با 
من دیدین؟ اون همه آدم توی اون سمینار منو تشویق می کردن، خودمو 

واستون گرفتم؟
امثال من االن در سواحل قناری استراحت می کنن و در ناز و نعمتن! 
البته یه نموره ش��ما هم حق دارید؛ چند وقته احساس می کنم ضعیف 
ش��دم، هرچی هیپنولیک)هیپنوتیزم کردن ل��وازم الکترونیکی( می زنم 
اونجوری که باید در نمیاد. اون وقت بجای این که شماها کمک کنین به 

متامفتامین، که صورتی از آن به نام» شیشه« معروف است، نام یکی از 
مواد روان گردان است. این ماده محرک اعصاب است. ترکیب اصلی این 
ماده از آمفتامین C9H۱۳N گرفته شده که یک ماده محرک و اعتیاد آور 
است و مغز و سیستم عصبی را به شدت تحریک می کند و از نظر شیمیایی 

اثر آن از آمفتامین بیشتر است. 
عوارض: متامفتامین با ورود به سیستم عصبی مرکزی باعث آزاد شدن 
ناگهانی واس��طه ش��یمیایی دوپامین از مغز می شود که باعث تحریک 
س��لول های مغزی و افزایش حالت تهاجمی و افزایش حرکات جسمی 
می ش��ود. در صورت ادامه مصرف بعد از مدت طوالنی عالیم بدخلقی و 
افسردگی و عالیم اختالل حرکتی مثل پارکینسون در فرد ظاهر می شود. 
همچنین این ماده در همان ابتدای مصرف خسارات جبران ناپذیری را در 
مغز وارد می آورد که افت حافظه، پرخاشگری و تهاجم، رفتارهای جنون 
آمیز و آس��یب های قلبی و مغزی از عوارض مصرف آن است. این ماده به 
صورت داخل بینی و خوراکی و داخل رگ و کشیدنی مصرف می شود و 
بالفاصله بعد از مصرف حالتی به نام rush یا flash در فرد ایجاد می گردد. 
با مصرف این ماده حاالتی مثل هیجان زدگی، بی تابی، سخن گفتن تند، 

کاهش خواب و اشتها و افزایش فعالیت های فیزیکی به وجود می آید.
مصرف این ماده می تواند باعث کاهش اشتها برای روزها، افزایش تعداد 
تنفس، افزایش فعالی��ت فیزیکی، افزایش دمای بدن و تحریک پذیری 
و بی خوابی، گیجی، لرزش و تش��نج، اضطراب و بدبینی و خش��ونت را 
سبب شود. که تشنج و افزایش زیاد دمای بدن باعث مرگ افراد می گردد. 
همچنین با صدمه روی عروق باعث سکته مغزی و سکته قلبی می گردد.

یکی از عوارض روانی آن ایجاد بیماری روانی شبیه اسکیزوفرنی، شامل 

توهمات بینایی و ش��نوایی و بدبینی و پرخاشگری است. احساس 
کرم زدگی توهمی هست که میان مصرف کنندگان آمفتامینها رواج 
دارد و علت آن اثر محرک شیشه روی مغز می باشد. توهم کرم زدگی 
و وجود کرم هایی که تمام بدن و صورت را می خورند تا آنجا ش��دید 
است که ممکن است باعث شود شخص در حالت توهم ناشی از شیشه 
به خودش آسیب ش��دیدی وارد کند که گاهی هم به بستری شدن 
فرد می انجامد. همراه بودن مصرف شیش��ه با عفونت های پوس��تی و 
پوس��یدگی شدید دندان ها باعث شده است ش��ایعه کرم زدگی بدن 
 Meth( گس��ترش پیدا نماید. دهان ک��رم زده معت��ادان آمفتامین
Mouth( یکی از شدیدترین عفونت های دهانی و پوسیدگی دندان 
است. علت این عفونت خود ماده آمفتامین نیست بلکه اثرات جانبی آن 
مثل خشکی دهان، تنبلی و بی خیالی، مصرف زیاد مشروبات و نوشابه 
ب��رای جبران کم آبی و حل کردن شیش��ه عوامل اصلی این عفونت 
دهانی و دندانی هستند. تبعات اجتماعی و خانوادگی مصرف شیشه 
بسیار هولناک اس��ت. ابراز خشونت افسار گسیخته، اقدام به انتقام و 
مجازات بر اس��اس یافته های توهمی، ضرب و شتم، قتل، خودکشی، 
ترک منزل، طالق، زندان و بسیاری رخدادهای دیگر را می توان جلوه 

هایی از پیامد سوءمصرف متامفتامین دانست.
 منبـع: دکتر آذرخش ُمکری )عضو هيات علمی دانشـگاه 
علوم پزشکی( - نگاهی به سـوء مصرف مواد روان گردان در 

ایران.
 •  Comprehensive Text book of psychiatry 

معـرفی مـواد مخدر

سـودای کبـود )4(
داستان کوتـاه

پیش��رفت من، هی می شینین گریه می کنین و دعا می کنین و نذر 
می کنین و لوازم کار منو می پیچونین !؟ حاال که حرف به اینجا رس��ید، 
وس��ایل شخصیه منو چرا می پیچونید؟ فندک اتمی به چه دردتون می 
خوره که بر می دارین؟ در ضمن اس��م اون لوله که برمی دارین پیپ نه 
پایپ، از اسمش می ترسین؟ آره آقاجون من پیپی ام! نمی دونستین؟ پیپ 

کشیدنم هم بی کالسه؟ بدین وسایلمو.
واسه چی داد و بیداد می کنین؟ حتماً االن هم فکر می کنید دارم با 

خودم حرف می زنم، آره؟
بابا شماها قاطی کردین، اصالً مگه خودتون چرت نمی زنید؟ تازه شماها 
کام��ل می خوابی��د و من هیچی نمی گم! آقا جان ش��ما فکر کنید من 
خوابم دیگه! حق ندارم بخوابم؟ می دونین هیپنولیک چقدر انرژی از آدم 
م��ی گیره؟ روزی ۴ تا حرکت هیپ و ۴ تا پیپ بزنم خب ش��ب چرتم 
می گیره دیگه!کار هر ش��بش بود، نشئه می اومد خونه و می رفت توی 
چرت مرغوب و با اولین صدای اعتراضی غرق سودای کبود می شد، حاال 
نجنگ، کی بجنگ! یه سوژه جدید هم پیدا کرده بود: )نقش اول، داستان 

های سودای کبود!(
 سعيد خراطها

محرک هـا
متـامفتـامیـن )شیـشـه(
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هر نیم سال تحصیلي متولیان فرهنگي دانشگاه حکیم سبزواري 
برنامه هایي را در قالب کارگاه هاي آموزشي، نشست هاي تخصصي 
و هنرهاي نمایش��ي با موضوع پیشگیري از اعتیاد براي دانشجویان 
اجرا مي کنند که در این برنامه ها دانش��جویان عضو تش��کل هاي 
فرهنگي نیز به عن��وان همکاري کننده در اجرا و برگزاري، فعالیت 
هاي زیادي را دارند. به نظر مي رسد برگزاري این گونه برنامه ها با 
توجه به ماهیت آگاه سازي و مصون سازي دانشجویان از برخي آسیب هاي 
احتمالي جلوگیري نموده و بسیار کارآمد باشد، چرا که من نیز مانند 
دانشجویان دیگر در این برنامه ها شرکت کردم و با محتواي آموزشي 
گذرانده هم اکنون اطمینان بیش��تري از تقویت باورهاي درست و 
مصون ماندن از مش��کالت احیاناً فرا رو خواهم داشت. قبل از این 
برخـي از باورهاي غلط درباره اسـتفاده از مواد مخدر برایم 
طبيعي و نسـبتاً قابـل قبول بود اما بعـد از گذراندن کالس 
هاي آموزشـي مهارت هاي زندگي و آشنایي با مواد مخدر و 
قرص هاي روان گردان اندك باور غلط و نگرشي که نسبت به 

مواد مخدر داشتم با درصد 
یقيـن باالیي اصالح شـد. 
با دوس��تان دانش��جویي هم 
که گپ و گفت��ي درباره این 
برنامه ها داشتم اکثراً رضایت 
داشتند و از برگزاري این برنامه ها 
براي دانش��جویان خوابگاهي 
صحبت مي کردن��د. به ویژه 
اینکه مدرسین این برنامه ها 
و نشس��ت ها نیز افراد مطلع 
و متخصص بودند و در انتقال 

مطالب خوب عمل مي کردند. به نظرم این دس��ت برنامه ها تجربه 
موفقي را در یاد و خاطر دانش��جویان باقي مي گذارد و تداوم آن ها 
ضروري و انکار ناپذیر است. در همین جا از همه مسئوالن فرهنگي 
دانش��گاه و دانشجویان تش��کل هاي فرهنگي که راهبر و همکاري 
کننده در برگزاري این گونه برنامه هاي پیشگیرانه در حوزه آسیب 
هاي مواد مخدر هستند تشکر و قدرداني مي کنم. در پایان موادي 
نیز به عنوان پیشنهاد که فکر مي کنم دغدغه دوستان دیگر نیز باشد 

در ذیل اشاره مي شود:
۱- ایجاد نمایش��گاه هاي دائمي در مورد سالمت و پیشگیري از 

اعتیاد و آسیب هاي اجتماعي.
۲- فراهم آوردن استفاده رایگان سالن هاي ورزشي دانشگاه و در 

حميدرضا طاهري نخست 
دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 

اکنون زمان آن رس��یده که به مشکل اعتیاد به طور جدي تر نظر 
افکنیم و به  عنوان پدر، مادر یا سرپرست فرزندان خود، نقش خود را 
فعاالنه ایفا کنیم. دیگر مجال درنگي نیست. امروز نوبت آن رسیده تا 
در آم��وزش و پرورش عزیزان خود مجدانه تالش کنیم، فرزندان مان 
را جدي بگیریم و آنان را از خطرات در کمین نشسته، مصون داریم. 
امروز آموزش و افزایش سطح آگاهي فرزندان یک مساله ملي و بسیار 
پراهمیت است. عدم دسترسي به دانش و اطالعات کافي درباره مواد 

مخدر سبب گردیده تا نسل جوان در معرض خطر جدي قرار گیرد.
مطالب باال از آدرس زیر گرفته شـده، می توانيـد کتاب ها را در 

صورت تمایل دانلود کنيد.

یـک حرف از
هــــــزاران

معرفی کتاب

یادداشـت

راهنـماي والـدین بـراي پیشـگیـري:
 گسترش دنیـاي عاري از مـواد مخـدر 

گـزیده

به نظر مي رسد برگزاري این 
گونه برنامه ها با توجه به ماهيت 
آگاه سـازي و مصون سـازي 
دانشـجویان از برخي آسيب 
هاي احتمالي جلوگيري نموده 

و بسيار کارآمد با شد 

archives.irebooks.com/ftopict-9.htm   

صورت امکان فضاهاي ورزشي بیرون از دانشگاه با پیگیري مسئوالن دانشگاه.
۳- ایجاد شبکه سفیران اجتماعی دانشجویی با هدف کاهش ناهنجاری های 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
۴- تولید آثار هنری با عناوین پیش��گیری از اعتیاد از جمله انواع فیلم های 

کوتاه و اجرای تئاتر 
حسين تکبيري
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تاریخچه سـتاد: به منظور پیش��گیری از اعتیاد و مبارزه با 
قاچ��اق موادمخدر و به موج��ب ماده ۳۳ قانون مب��ارزه با مواد 
مخ��در مصوب ۶۷/۸/۳ مجمع محترم تش��خیص مصلحت نظام، 
ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی 
و قضایی و برنامه های پیش��گیری و آموزش عمومی و تبلغ علیه 

موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

 اهداف: پیش��گیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از 
ه��ر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و اس��تعمال آنها و 
تمرکز کلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه های پیش��گیری و 

آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر.

 وظایف ستاد: 
* سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت و .... در 

تمامی ابعاد از جمله :
* مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور.

* مقابله با عرضه.
* امور فرهنگی، تبلیغات ، آموزش عمومی و کاهش تقاضا.

* درمان و باز پروری.

مسابقه پيامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پيشگيری نوین

     http://www.dchq.ir
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در هر شماره از نشریه از میان مطالب، پرسشی مطرح می شود 
که خوانندگان با پاسخ دادن به آن می توانند از جوایز ارزنده 

بهره مند شوند.

پرسش : احساس کرم زدگی در معتادان ناشی از 
چيست؟

الف � ناشی از رعایت نکردن بهداشت در مصرف کنندگان 
کراک است.

ب � توهمی هست که علت آن اثر محرک شیشه روی مغز 
است.

ج � ناشی از وجود پرش عضالنی و حساسیت شدید پوستی 
است.

د � عارضه ناشی از خارش بیش از حد پوست بدن است
لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 

خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پيامکی 50002855 
ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سياست گذاری

نویسندگان این شماره :

- بهزاد دارابی)پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- دکتر سعید خراطها)پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(

- صمد حبیبی)مترجم(
- مرجان حاجی حسنی)کارشناس و پژوهشگر سینما(

- سمیرا سادات رسولی)کارشناس مسائل خانواده(
- زهرا آقا بزرگی )کارشناس رسانه(

- مدیر هنری:  میثم مقصودی
- گرافیک و صفحه آرایی:  سهیل علی اصفهانی

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این نشریه محفوظ و متعلق 
به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری می باشد. 
نقل مطالب با ذکر نام منبع، مجاز می باشد.

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، 
خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری.

 شماره تماس:  ۸۲۲۳۳۲۶۲  )۰۲۱(

دانشجویان عزیز:
لطفا برای ارائه نظرات و پيشنهادات خود 
در مورد گاهنامه پيشگيری نوین به آدرس
F_ejtemaee@msrt مراجعه . i r
 و برای دریافت اطالعات بيشتر از سایت:
w w w. p i s h g i r i n o v i n . c o m

دیدن فرمایيد.

سامانه الکترونيکی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر


