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ما اَْکَثَر الِْعَبَر َو اََقلَّ ااْلِْعِتباَر 
چه فراوان است عبرت ها، و چه اندك اند عبرت گیران. )امام علی علیه السالم(

پیام این شـماره :
همیشه افراد معتاد، ژولیده و بی خانمان نیستند. فروش مواد مخدر به ورزشکاران در قالب داروهای 

افزایش و کاهش وزن، نیروزا، تقویتی و غیره از ترفندهای سوداگران مرگ است. 

گـاهنـامه داخلی /  شماره 18
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

نظريـه  کنتـرل
 نیم نگاه

تـرک دوپیـنگ سخت تر از تـرک اعتیـاد
گزارش

بعضی داروهـای الغـری از هروئیـن بدترند
معرفی مواد مخدر

بـی تـی  )درقالب آدامـس(

وزارت علوم ، تحقیقات 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 پیشگیری

ورزشگـاه هـا جوالنگـاه جديد 
سوداگـران مـرگ
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به طور سنتی انجام فعالیت های ورزشی و تعامل با محیط های ورزشی 
در راس��تای سالمت فرض می ش��وند. و انتظار می رود تا ورزشکاران و 
محیط های ورزشی از مصونیت گسترده ای در برابر اعتیاد برخوردار باشند. 
اما آنچه در ارتباط با موضوع پیش��گیری از اعتیاد و ورزش دارای اهمیت 
است، مخاطرات و دروازه های )ورزشی( ورود افراد به مصرف مواد مخدر 
و اعتیاد به آن است. در حال حاضر یکی از جوالنگاه های سوداگران مرگ 
برای فروش مواد مخدر، ورزشگاه ها اعم از زنانه و مردانه هستند. فروش 
داروهای اعتیاد آوری که حاوی مش��تقاتی از مورفین و آمفتامین و غیره 
هس��تند، فضای ورزشگاه ها و اهداف ورزش��ی ورزشکاران را به مخاطره 
انداخته و حیات جسمی، روانی و اجتماعی آنها را تهدید می کند. یکی از 
دغدغه های ساختگی افراد در ورزشگاه ها )به خصوص زنان(کاهش وزن 
است که این نیاز و دغدغه به دریچه ای برای نفوذ و فروش مواد اعتیادآور 

به ورزش��کاران تبدیل ش��ده 
اس��ت. داروهای��ی که موجب 
کاهش اش��تها، تولی��د انرژی 
موقت��ی کاذب و فرسایش��ی، 
خش��کی دهان و سایر عالیم 
جسمی و روانی مصرف مواد 
مخدر می ش��وند در دست 
مربیان،  ورزشکاران،  برخی 
عط��اری ها، دارو فروش��ان و 
گروه هایی از ورزش��کاران که 
ش��اید انتظ��ار آن را نداریم، 
دس��ت به دست می چرخد و 

قربانی می گیرد. به عالوه در ورزشگاه ها شاهد فروش غیرقانونی و فاقد 
نظارت داروهایی به شکل قرص، آمپول، پودر، شربت و پمادهایی هستیم 
که با قیمت های باال و در حجم باال به فروش می رس��ند که بس��یاری 
از این داروها از جمله مواد اعتیادآور محس��وب می ش��وند. داروهایی که 
حاوی آمفتامین)ماده اصلی تشکیل دهنده شیشه( و یا مورفین)ماده اصلی 

تشکیل دهنده تریاک( و غیره هستند.
برخی از جوانان که به امید برخورداری از سالمت به ورزشگاه ها مراجعه 
میکنند، خود را در معرض پیش��نهاد مص��رف داروهایی برای کاهش یا 
افزایش وزن، افزایش قوای جسمی، هورمون های رشد، داروهای دوپینگی 
و غیره می بینند که گاه حتی این پیش��نهادات از طرف ورزش��کاران یا 
مربیانی نامدار به آنها داده می شود. اما دانشجویان باید توجه داشته باشند 
که کسی که مواد اعتیادآور را به آنها پیشنهاد می کند لزوماٌ فردی ژنده 
پوش یا خیابان گرد نیست، بلکه این افراد به طور گسترده ای محیط های 
ورزشی را نیز هدف قرار داده اند. ضمن اینکه از دانشجویان انتظار می رود 
تا نس��بت به شناسایی این تهدید ها بکوش��ند و خود را از آن دور کنند، 
انتظار می رود که با اطالع رسانی و فضاسازی، برای مبارزه با این گروه از 

سوداگران مرگ پای در رکاب کنند.

این نظریه به جای توجه به علت همنوایی افراد، بیشتر به دنبال علل 
ناهمنوایی افراد بوده و معتقد است که ناهمنوایی و هنجارشکنی و کج 
روی افراد ریشه در عدم مهار صحیح و کارا دارد. این دیدگاه از سویی، 
زندگی را پر از وسوس��ه و نیرنگ و فریب می داند و از س��وی دیگر، 
برخی از عوامل انحرافی را مفید و سودمند می شمارد. بنابراین، زمینه 
و شرایط را برای رفتارهای نابهنجار فراهم می داند و مدعی است که 

همنوایی مردم بدین سبب 
اس��ت ک��ه اعم��ال و رفتار 
آنان توسط جامعه مهار می 
ش��ود، به طوری که هر قدر 
میزان این مهار بیشتر باشد 
و نظارت ه��ای گوناگون از 
قبیل رسمی و غیررسمی، 
بیرونی و درونی، مستقیم 
وج��ود  غیرمس��تقیم  و 
داشته باشند و حساسیت 
افزایش  و مسؤوالن  مردم 
یاب��د، می��زان همنوای��ی 

مردم بیش تر خواهد بود. و اگر مهاری از سوی جامعه وجود نداشت، 
هم نوایی اندکی به وجود می آید.

این دیدگاه تا حد زیادی متأثّر از نظریه دورکیم در مورد »انحراف« 
است که معتقد است: هرقدر میزان همبستگی افراد جامعه بیشتر باشد، 
به همان میزان رفتارهای نابهنجار آنها کمتر است و مردم از ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی بیش��تر پی روی می کنند، ولی هر قدر میزان 
همبستگی بین اعضای جامعه کمتر باشد و افراد از جامعه بریده باشند، 

به همان نسبت، احتمال انحراف آن ها بیشتر است.

 منبع: رابرتسون یان، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین 
بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی، 1۳۷2

گـزیده

ایـن دیـدگاه از سـویی، 
زندگـی را پـر از وسوسـه و 
نیرنـگ و فریب می داند و از 
سوی دیگر، برخی از عوامل 
انحرافی را مفید و سـودمند 
می شـمارد. بنابراین، زمینه 
و شـرایط را برای رفتارهای 

نابهنجار فراهم می داند

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

گزیده

فـروش داروهـای اعتیاد 
آوری که حاوی مشتقاتی از 
مورفیـن و آمفتامین و غیره 
هستند، فضای ورزشگاه ها 
و اهداف ورزشی ورزشکاران 
را به مخاطره انداخته و حیات 
جسـمی، روانی و اجتماعی 

آنها را تهدید می کند.

ورزشگـاه ها جوالنـگاه 
نظريـه کنتــرلجديد سوداگـران مرگ
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شدن به بیماری های مختلف، دچار مشکالت بسیار دیگری هم چون 
افسردگی و خودکم بینی می شوند. وی با بیان اینکه ترک مواد مخدر 
شاید آسان تر از ترک مواد نیروزاست، اظهار کرد: فردی که مصرف مواد 
مخدر را ترک می کند با آغوش باز جامعه مواجه شده و در ادامه بدنی 
سالم و روحیه ای شاداب خواهد شد، اما فردی که مصرف مواد نیروزا را 
ترک می کند به علت افت شدید بدنی و از بین رفتن عضالت و اندام 
متناسب، به نوعی با طرد شدن از سوی جامعه مواجه می شود، چرا که 
شخصیت چنین افرادی تنها در قهرمانی ورزش و داشتن عضالتی تنومند 
خالصه می شود. وی در پایان از مسئولین امر خواست که در خصوص 
اطالع رسانی مضرات دوپینگ بیش از این ها به جوانان هشدار داده و از 

طریق راهکارهای قانونی به مقابله با این پدیده شوم بپردازند.
    / http://isna.ir/fa/news

دکتر موسی صالحی متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز، استفاده از کارشناسان تغذیه در باشگاه های 
ورزشی را ضروری دانست و گفت: در صورتی که در هر 10 باشگاه 
ورزشی یک مشاور تغذیه وجود داشته باشد. ورزشکاران به راحتی 
با مشکالت بوجود آمده توسط مکمل های غذایی آشنا می شوند و 
بسیاری از متخلفان و سودجویان دیگر نمی توانند به ورزشکاران به 
ویژه جوانان آسیبی وارد کنند. وی افزود: کارشناسان تغذیه با استفاده 
از آموزش هایی که به وسیله دانشگاه علوم پزشکی به آنها داده 
می شود به راحتی می تواند ورزشکاران را با استفاده از تغذیه سالم 
ترغیب کنند. وی بیان کرد: میزان هزینه ای که صرف درمان عوارض 
استفاده از مکمل های غذایی می شود، بسیار گزاف تر از استفاده از 

یک مشاوره تغذیه در 10 باشگاه ورزشی است. 
                    / http://www.irna.ir/fa/News

ترک دوپیـنگ سخت تر 
از تـرک اعتیــاد! 

برخی داروهای مورد استفاده باشگاه های
 ورزشی اعتیـادآور است

و  دوپینگ  گفت:  ایران  اندام  پرورش  مسابقات  دوره  قهرمان چندین 
استفاده از مواد نیروزا، هم پای اعتیاد و استفاده از مواد مخدر و ترک آن 

به دلیل شرایط خاص جامعه از ترک مواد مخدر سخت تر است. 
افشین شریفی قهرمان چندین دوره مسابقات پرورش اندام و کارشناس 
ارشد روان شناسی ورزشی گفت: متاسفانه هیچ نهاد یا ارگانی در کشور 
وجود ندارد که به جوانان این هشدار را بدهد که استفاده از مواد نیروزا 
و دوپینگ کردن همپای اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است. وی افزود: 
بسیاری از قهرمانان رشته های قدرتی همچون وزنه برداری و جودو به 
علت مصرف بیش از حد تستوسترون، انسولین و دیگر مواد نیروزا، امروزه 
دچار دیابت شده اند که مجبورند ورزش قهرمانی را سریع تر از آنچه که 
تصور می-شد، برای همیشه کنار گذارند. در همین چند وقت گذشته در 
استان کرمانشاه چند نفر قربانی عارضه دوپینگ شده و جان خود را با 
استفاده بیش از حد از داروهای نیروزا از دست داده اند . شریفی تصریح 
کرد: در پایتخت ایران، یک قهرمان بالمنازع پرورش اندام کشور به علت 
استفاده از مواد نیروزا دچار نارسایی کبدی شده که او نیز مجبور شد برای 

همیشه ورزش را کنار بگذارد. 
این مربی و داور فدراسیون پرورش اندام کشور، گفت: البته این پایان راه 
نیست. فردی که دچار چنین عارضه هایی می شود، راه های بسیار 
مخاطره آمیزی در زندگی اجتماعی فرهنگی و حتی فردی خویش 
باز کرده است که شاید یکی از این راه ها پناه بردن به مصرف مواد 
مخدر باشد. ورزشکاران دوپینگی با ترک ورزش حرفه ای عالوه بر دچار 

دکتر رامین افشاری نسبت به عرضه برخی مواد محرک و اعتیادآور در 
باشگاه های ورزشی هشدار داد و افزود: استفاده از مواد محرک، انرژی و 
توان فرد را باال می برد ، اما این مساله به قیمت تخریب سلول های مغز 
تمام می شود. وی گفت: در برخی موارد در باشگاه های ورزشی برای کم 
کردن وزن مواد افیونی توصیه می شود که استفاده از آنها اعتیاد آور بوده 

و عوارض جدی در پی دارد. 
دکتر احمدرضا حسام نیز بیان کرد: کارشناسان تربیت بدنی با گذراندن 
دوره تغذیه در دانشگاه توانایی مشاوره دادن در زمینه تغذیه به ورزشکاران 
تغذیه تحصیل کرده است،  تنها کارشناسی که در رشته  ندارند و  را 

شایستگی ارائه مشاوره در این زمینه را دارد. 
وی افزود: براین اساس هیچ مربی ورزشی در باشگاه ها اجازه ارایه مشاوره 
تغذیه به ورزشکاران را ندارد و در صورت انجام این فعالیت مرتکب جرم 

شده است. 

نیم نگاه
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تـرجمـه

براس��اس یک تحقیق که در آن» پیشگیری از مصرف مواد مخدر در 
کالج ها و دانشگاه های بریتانیا« مورد بررسی قرار گرفته بود نقش سایر 
عوامل بازدارنده و پیشگیرانه نیز  به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفت. در 
این تحقیق به فعالیت های فوق برنامه و از جمله ورزش نیز به عنوان یکی 
از پارامتر های مهم در امر پیشگیری توجه شده است. نتایج این پژوهش 
نش��ان می ده��د که فعالیت های فوق برنامه ای نظی��ر ورزش به عنوان 
ابزارهایی کارآمد، س��هم بسزایی در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر 

خصوصاً در مجتمع های خوابگاهی داشته اند.
   این در حالی است که دانشجویانی که در فعالیت های فوق برنامه دانشگاه 
از جمله برنامه های اجتماعی، ورزش های تیمی و  فعالیت های هنری شرکت 
نموده اند غالب����اً دارای کارنامه علمی پربارتری نیز بوده اند. هم چنین 
این اف��راد حضور منظم تری در کالس های درس داش��ته و هم چنین 
احتمال کمتری در اخراج از دانشگاه خواهند داشت. این تحقیق هم چنین 
نشان می دهد که گرایش به رفتارهای پرخطر نیز کاهش چشمگیری در 
بین دانشجویان داشته است که این مساله را می توان ناشی از شرکت در 
همین فعالیت ها دانست. نتایج این تحقیق  نشان داد که برخی از گونه های 
فعالیت های ورزشی مانند بدن س��ازی مانع سوء مصرف جوانان از مواد 
مخدر و غیر مجاز  نشده اند )مور و ورچ، 2005؛ هافمن، 2006؛ اکلس و 

همکاران، 2003(.  

باور نادرس��تی در ارتباط با مواد مخدر وجود دارد و آن این اس��ت که: 
»کپس��ول های خارجی، قرص های مارک دار و آمپول های بسته بندی 

شده مواد مخدر یا محرک نیست و اعتیاد ایجاد نمی کند! «
تغییر ش��کل مواد اعتیادآور یکی از شگردهای سوداگران مرگ است. 
سوداگران مواد مخدر سعی می کنند ظاهر مواد اعتیادآور را سر و سامان 
بدهند تا راحت تر جوانان را به دام بیندازند. بنابراین مصرف هر نوع قرص 
یا دارو، با هر ظاهر و هر مارکی فقط با تجویز پزشک مجاز است. هم چنین 
یکی دیگر از ترفندهای تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر این است 
ک��ه مواد خود را بی خطر و حت��ی مفید جلوه بدهند. بنابراین نباید به 
تبلیغ های غیرمجاز و افرادی فاقد تخصص پزش��کی اعتماد کنیم، بلکه 
باید بدانیم هر دارویی می تواند اعتیادآور باشد و مصرف دارو فقط با تجویز 

پزشک مجاز است!

نقش ورزش در پیشگیـری از مصرف مواد مخدر 
در خوابگاه هـای دانشجـويی

قرص های مارک دار، مواد مخدريا 
محرک نبوده و يا ايجاد اعتیـاد

 نمی کنـد! 

يک بـاور غلـط:

الزم به ذکر است که اکثر مطالعاتی که رابطه بین ورزش و مصرف مواد 
مخدر را بررسی کرده اند، به ذکر دالیل روی آوردن عده ای از جوانان از 
جمله دانشجویان و یا خودداری عده ای دیگر  از این مواد نپرداخته اند. در 
مورد نقش مثبت ورزش در مطالعات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر 
می توان به برنامه»آینده مثبت« اشاره کرد که برنامه ای است که جوانان را 
در بریتانیا به فعالیت های ورزشی جذب می کند. نتایج نشان می دهد که 
این برنامه ها بر  کاهش مشارکت افراد در مصرف مواد مخدر، فعالیت های 
فیزیکی و رفتارهای خشونت آمیز تاثیر مستقیم  برجای گذاشته است. 

 .)2006a ،وزارت کشور بریتانیا، 2005؛ وزارت کشور(

http://www.mentorfoundation.org/uploads/UK_
.Prevention_Colleges_and_Universities.pdf
 صمد حبیبی )مترجم(
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چاقي بار بسـیاري از بیماري ها را به یدك مي کشد؛ فشارخون 
بـاال، چربي خون، بیماري هاي قلبي و عروقـي، دیابت و... ارمغان 
زندگي ماشـیني پرسـرعت و بي تحرك امروز اسـت. این روزها 
بازار تبلیغات رنگارنگ داروهاي الغري داغ تر از قبل شده و زنان 

مشتریان اصلي این داروها هستند.
 بسیاري از بانوان براي داشتن تناسب اندام و زیبایي به داروهاي الغري 
روي مي آورند که عوارض جبران ناپذیر جسمي و رواني در پي دارد. از سوي 
دیگر وزارت بهداشت بارها نسبت به عوارض این داروها هشدار داده است. 
اما هش��دارها از آنجا جدي تر مي شود که طبق تحقیقات وزارت بهداشت، 
بس��یاري از این داروها که فاقد مجوز هستند از مواد روان گردان تشکیل 
ش��ده اند که عالوه بر آن که اعتیادآور است، عوارض جسمي ناگواري را به 

وجود مي آورد. 
دکتر گویا، در سمینار یک 
روزه آموزش بیماران چاق، اکثر 
داروهاي الغري که در ماهواره 
تبلی��غ مي ش��ود را اعتیادآور 
خطرناک ت��ر  مرات��ب  ب��ه  و 
از هرویی��ن دانس��ت. دکت��ر 
ناصح��ي، دراین ب��اره توضیح 
مي دهد: »داروهاي الغري که 
فاق��د مجوز وزارت بهداش��ت 
هستند و عوارضي مشابه مواد 
روان گردان دارند از آمفتامین ها 
تشکیل شده اند که مواد اصلي 
تشکیل دهنده »شیشه« است. 
دکتر ناصح��ي ادامه مي دهد: 

این داروهاي الغري خطرناک، بسیار متنوع و فراوان هستند و زنان بیشتر 
جذب این داروها مي ش��وند و این گونه داروهاي الغري از اسم و ظاهرشان 
قابل تشخیص نیستند، وی تاکید کرد: »ممکن است این داروها ظاهرا معتبر 
باش��ند و به راحتي از روي بسته بندي و شکل آنها نمي توان در مورد آنها 
قضاوت کرد و تنها راه تشخیص س��الم بودن دارو، مجوز وزارت بهداشت 
است.« دکتر جمشیدي نیز مواد شبه آمفتامین و شبه اکس )اکستازی( 
را که به ش��دت اعتیادآورند، از مواد اصلي تشکیل دهنده داروهاي الغري 
عنوان مي کند و مي گوید: بسیاري از این داروهاي الغري )با عنوان گیاهي( 
در عطاري ها به فروش مي رس��ند و فرد مصرف کننده تصور مي کند چون 
دارو گیاهي اس��ت، حتي اگر منجر به الغري نشود هیچ عارضه اي ندارد. 
ش��اید تصورش کمي مشکل باشد، اما واقعیت آن است که مصرف برخي 
داروهاي الغري که این روزها رایج شده است عوارض جبران ناپذیري دارد. 
عوارض مص��رف داروهاي الغري با پایه مواد مح��رک و روان گردان نیز 

بعضـي داروهـاي الغـري از 
هـروئیـن  بدتـرنـد

گزارش

دارای پیامد هایی از جمله: »مشکالت قلبي � عروقي، آریتمي، فشارخون، 
سنکوپ و مشکالت رواني هستند. عالوه بر این، در عملکرد دیگر اعضاي 
ب��دن نیز اختالل ایج��اد مي کنند.« با مصرف قرص ه��اي الغري حاوي 
»آمفتامین« فرد به ش��دت به این دارو اعتیاد پیدا مي کند و احس��اس 
مي کند باید آنها را دائماً مصرف نماید. هم چنین افسردگي، توهم، هذیان، 
پرخاش��گري و خش��ونت عوارض دیگر این داروهاي الغري است. دکتر 
ناصحي با بیان این که مصرف این داروها عالوه بر عوارض قلبي  و عروقي و 

فشارخون باال، فرد را مستعد 
سکته قلبي و مغزي مي کند، 
در مورد عملکرد این داروها 
توضیح مي دهد که: »مصرف 
داروهاي الغري غیراستاندارد 
در ابتدا 2 اثر مثبت و موقت 
در فرد ایج��اد مي کند؛ اول 
این که اشتها را کم مي کند 
و ف��رد کمتر غذا مي خورد و 
در نتیجه وزنش کاهش پیدا 
مي کن��د. دوم آن ک��ه یک 

ان��رژي کاذب به فرد مي دهد که حالت سرخوش��ي پیدا مي کند و باعث 
مي شود همواره نسبت به مصرف این داروها تمایل نشان دهد. بعد از مدتي 
کاهش اشتها در فرد ادامه مي یابد و بیشتر حالت مریضي پیدا مي کند و 
به دنبال آن عضالت و بافت هاي بدن تحلیل مي رود و فرد مصرف کننده 

تصور مي کند، کاهش وزن پیدا کرده است.«
این دارو بیش��تر توس��ط زنان و در باشگاه هاي ورزش��ي، آرایشگاه ها، 
میهماني ها و تجمع هاي زنانه توصیه مي ش��ود و زنان پذیرش بیشتري 
براي مصرف و حتي تشویق اطرافیان خود براي استفاده از این داروهاي 

خطرناک دارند.
دکتر محمدرضا وفا، رییس انجمن تغذی��ه ایران، افرادي که داروهاي 
الغ��ري غیراس��تاندارد را تولید ی��ا وارد مي کنند قاچاقچ��ي مي نامد و 

توصیه هایي را در این زمینه بیان مي کند.
• فقط از داروهایي براي کاهش وزن استفاده کنید که توسط متخصصان 

تجویز مي شود.
• مجوز معاونت غذا و داروي وزارت بهداش��ت روي داروي الغري باید 

موجود باشد.
• هرگز داروهاي الغري را از باشگاه ها، آرایشگاه ها، میهماني ها و... تهیه 

نکنید.
 گزارش: مهدیه آقازمانی
http://salamatiran.com  

گزیده

 بسـیاري از بانـوان بـراي 
داشتن تناسب اندام و زیبایي به 
داروهاي الغري روي مي آورند. 
جبران ناپذیـر  عـوارض  کـه 
جسـمي و رواني در پـي دارد.  
بسـیاري از ایـن داروهـا کـه 
فاقـد مجـوز هسـتند از مواد 
روان گردان تشکیل شده اند که 
عالوه بر آنکه اعتیادآور است، 
عوارض جسـمي ناگواري را به 

وجود مي آورد. 

گزیده

افسـردگي، توهم، هذیان، 
پرخاشـگري و خشـونت از 
عوارض داروهاي الغري است. 
این داروها عـالوه بر عوارض 
قلبي  و عروقي و فشـارخون 
باال، فرد را مستعد سکته قلبي 

و مغزي مي کند.
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هي کج مي ش��وي و هي مي ری��زي. کنترلت را از دس��ت داده اي، 
پیشانیت خیس است. ازتو، ترس ، درد، خشم، شرم و تنهایي مي چکد! 

جریان چیست!؟
مهدی سعیدي

احمد عبداللهی نیا

ماده مخدر بی تی در قالب آدامس خوشبو کننده در بازار به ویژه سوپر 
مارکت ها عرضه می شود. این ماده مخدر در بسته های سبز رنگ با عنوان 

آدامس خوشبو کننده عرضه می شود.
عوارض مصرف: گیجی، هیجانات غیرطبیعی، از دس��ت دادن تعادل 

روحی و رفتاری از عوارض مصرف بی تی محسوب می شوند.
این ماده مخدر از 30 درصد ناس)نوع��ی ماده روانگردان(، 50 درصد 

آهک و 20 درصد خاک و خوشبو کننده تهیه می شود. 
بی تی جزو آمفتامین هاس��ت و بخش��ی از آمفتامین های موجود در 
کشور به صورت شکالت رژیمی و آدامس عرضه می شوند و دانش آموزان 

و دانشجویان بیشترین قشر متقاضی مصرف این ماده مخدر هستند.
متاسفانه شبکه های قاچاق مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها بسیار 
پرسرعت تر و خالقانه تر در حال گسترش توزیع محصوالت خود به ویژه 

در بین جوانان هستند. 
محمد حسین غالمی،  پژوهشگر حوزه اعتیاد

معـرفی مـواد مخدر

بسـاط پنـهان کـاري

قطعه ادبی

بـی تـی 
) در قـالب آدامس(

درخت نا امید،
       هیزم بالقوه است.                                 
مهدی فرج  اللهی

کاریکلماتور
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اخیراً ش��اهد اجرای نمایشی بودم از چهره های نام آشنای نمایش 
کرمانش��اه با نام »رزم رستم و حاجی فیروز«. اجرایی که بیننده را  تا 
اعماق اس��طوره می برد و نیز او را در س��طح جامعه و مش��کالتی که 
گریبان بعضی را می گیرد متوقف و متأمل می سازد. مضمون نمایش 
واگویه ی یک مکالمه ی ش��الوده شکنانه میان رستم و حاجی فیروز 

است. 
پرسش اصلی این است: چه کسی پهلوان تر است؟ رستم با هیبت 
پهلوانانه یا حاجی فیروز س��یه چرده؟ نگاه اس��طوره پذیر به س��رعت 
خواننده را به گزینه ی اول هدایت می کند، اما نگاه متأمل، بیننده را 
متوقف می سازد و او را دعوت می کند تا پایان نمایش حوصله به خرج 

دهد و آن گاه دست به انتخاب بزند. 
حاج��ی فیروز در این نمایش روزهای ن��و را با رنگ و جالیی دیگر 
ندا می دهد. او در این روزها به حقیقت مفهوم اس��طوره ای باززایی را 
متبلور س��اخته است، زیرا خود بعد از یک تجربه ی تلخ دوباره متولد 
ش��ده اس��ت و به همین دلیل علیرغم س��یه چردگی و نزاری دوران 
نقاهت، در برابر جهان پهلوان مدعی اس��ت که او پهلوان  تر اس��ت. او 
قهرمانی اس��ت که توانسته دیو اعتیاد را به شیشه کرده و اکنون خود 

را همپا و هماورد جهان پهلوان رستم ببیند و ادعای قهرمانی کند. 
س��اختار این نمایش همان ساختار مشهور و متداول مناظره است 
که قدیم ترین نش��انه های آن را در درخت آسوریک از عهد اشکانیان 
می بینیم و در دوره ی اس��المی اسدی توسی از این ساختار بهترین 
بهره را برده و در عهد معاصر پروین اعتصامی بسیاری از مفاهیم مورد 
نظ��ر خود را در قالب مناظره به مخاطب القاء می کند. هنرمندان این 
نمایش عبارتند از نعیم گودرزی و محمود محمدی. مناظره ی رزمی 
این دو هنرمند را ضرب های طنین انداز پنجه ی عبدالوهاب عباسی 
به اوجی حماسی می رساند. سرپرستی و کارگردانی بر عهده ی سروش 
پیمبری است. آن چه در پایان نمایش در خاطر بیننده باقی می ماند 
این اس��ت: چه بهتر کس��ی دیو در بند اعتیاد را از شیش��ه اش خارج 
نکند. اما اگر این اتفاق نامبارک افتاد و این دیو زش��ت به خان و مان 
ما حمله ور ش��د چ��ه باید کرد؟ با آن می جنگیم و س��رفراز آن را 
شکست می دهیم و تولدی دوباره می یابیم و زندگی را زیباتر از پیش 

در آغوش می کشیم.
بدیهی است که برانگیختن توجه جوانانی که ما متولیان فرهنگی، 
امانت داران آن ها هس��تیم نس��بت به مخاطرات پیدا و پنهانی که در 
جامعه بر سر راه آن ها قرار دارد به صورت غیر مستقیم و با بهره مندی 
از زبان گویای هنر ضمن آن که پیام را به خوبی انتقال می دهد سبب 
التذاذ جوانان و نیز برانگیختن توجه آنان به هنر می شود. امید که با 
بهر ه گیری از زبان هنر و هنرمندی هنرمندان قبل از آن که این اتفاق 

شوم رخ دهد پیشگیری شود.
نسرین علی اکبری )مدیر فرهنگی دانشگاه کردستان(

ناشر: دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 

کتاب »ورزش و درمان اعتیاد« براس��اس مطالعات مسعود حاجی 
رس��ولی نوشته شده اس��ت. وي در این نوشته کوشیده به تاثیرات و 

روش ها ی مختلف ورزش در درمان اعتیاد بپردازد.
هنگامی که با معتادان کار می کردم متوجه شدم که ورزش با اعتیاد 
در چهار محور پیش��گیری، درمان، کاهش آس��یب ها و شیوع اعتیاد 
مرتبط است. به  همین دلیل سعی کرده ام در این کتاب به  این چهار 

محور اشاره کنم. 
در ایران، س��ه روش درمانی برای اعتیاد وجود دارد؛ ایمان مداری، 
درمان با متادون و استفاده از شربت تریاک. هرکدام از این روش های 
درمان، به ورزش متناس��ب با خود احتی��اج دارند که این کتاب، این 

روش ها را بررسی می کند. 
بعضی از معتادان هنگامی که اعتیاد خود را ترک می کنند نمی توانند 
ورزش های س��نگین انجام دهند اما این کتاب به ورزش هایی که این 
افراد باید انجام دهند اشاره می کند. حتی عده ای دیگر از این معتادان 
به کمپ های ترک اعتیاد می روند اما نمی دانند که چه ورزش هایی را 

انجام دهند که در این کتاب به این ورزش ها هم اشاره شده است.
این کتاب شامل هفت فصل است؛ »اعتیاد چیست؟«، »پیشگیري«، 
»ورزش و فعالیت هاي بدني«، »ورزش دش��من اعتیاد«، »دوپینگ و 
اعتیاد«، »نقش ورزش در درمان اعتیاد« و »تغذیه« از جمله فصل هاي 

کتاب است.
کتاب »ورزش و درمان اعتیاد« با ش��مارگان 1050 نسخه و بهاي 
2 هزار و 500 تومان از سوي دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با 

مواد مخدر منتشر شده است.

معرفی کـتاب

یادداشت

ورزش و درمـان اعتیـاد

رزم نـامـه رستـم 
و حاجـی فیـروز
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هدف کلی انجمن آس��یب شناس��ی اجتماعی ایرانیان کاهش 
آس��یب های اجتماعی و پیش��گیری از بروز آنها در جامعه و نیز 
اقدامات درمانی و مداخله ای در راستای کاهش عوارض آنهاست.

برخی اهداف انجمن شامل موارد زیر است:
1- افزای��ش میزان آگاهی نوجوانان و جوان��ان برای مقابله با 

بحران ها و معضالت مخرب اجتماعی 
2- ریش��ه یابی و آسیب شناسی پدیده های مخرب اجتماعی 
با اجرای طرح های پژوهش��ی و علمی در زمینه پیش��گیری از 

آس��یب های اجتماعی در س��طح کش��ور
3 – انجام برنامه های مشاوره ای گسترده

4- انج��ام فعالیت ه��ای فرهنگی و هن��ری مرتبط با موضوع 
آسیب های اجتماعی

5- انتشار نشریات مرتبط، پمفلت و بولتن های آموزشی
6 – ارائه طرح های آموزش��ی و مش��اوره ای برای اس��تفاده 

دستگاه های آموزشی و حمایتی کشور
7- انج��ام پژوه��ش ه��ای اجتماعی در س��طح داخلی و 

بین المللی در زمینه آس��یب شناس��ی معضالت روز جامعه 
8- تعام��ل و همکاری نزدیک با دس��تگاه ها و س��ازمان های 

اجتماعی کشور وارائه راهکارهای موثر به آنها .

مسابقه پیامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین

http://www.iranspa.org

 مسابقه پیامکی شماره 2۳ 

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: داروهای ورزشی مشکوك و اعتیاد آور را از چه 
منابعی باید تهیه کرد؟

الفـ  از داروخانه ها، مراکز درمانی و مطب پزشکان
بـ  از عطاری ها و متخصصین تغذیه 

جـ  از مربیان، ورزشکاران قدیمی، اعضای فدراسیونهای 
ورزشی

دـ  هیچ کدام

لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 
خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پیامکی 50002855 

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

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

- صمد حبیبی)مترجم(
- دکتر نسرین علی اکبری)مدیر فرهنگی دانشگاه کردستان(

- مهدی فرج اللهی )کارشناس ادبی(
- محمد حسین غالمی)پژوهشگر حوزه اعتیاد(                                                                                        

- زهرا سلیمانی)کارشناس مدیریت فرهنگی(
- مهدی سعیدی

- 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:  82233262  )021(

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

دیدن فرمایید.

انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایرانیان


