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لو کان الدین )او العلم( معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس
اگر علم به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمان ها قرار گیرد، مردانی از فارس )پارس( آن را در اختیار خواهند گرفت. پیامبر اکرم)ص(

پیام این شـماره :
تجویز قرص های اعتیاد آور ممکن است از طرف کسانی مانند مربیان 

ورزشی، آرایشگران، رسانه ها، هنرمندان و حتی پزشکان صورت 
گیرد. به تجویزکنندگان قرص های اعتیاد آور اعتماد نکنید. دستان 

سوداگران مرگ از گریبان هر کسی ممکن است خارج شود.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 20
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

نظریـه هـای روانـی اجتمـاعی و روان پـریـشی
 نیم نگاه

پیشگیـری از اعتیـاد بـه انـواع مواد مخـدر
ترجمه

» PROSPER « برنـامـه ای موفـق در دانشـگاه پنسـیلوانیـا   و آیـووا
معرفی مواد مخدر

مـاده مخـدر GHB)جی.اچ. بی(

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

دانشـجو، اعتیـاد   و 
تجربیـات   جهانی
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سوء مصرف مواد مخدر درجهان به یک مساله بین المللی تبدیل شده 
اس��ت. در این میان ملت ها آس��یب دیدگان اصلی شیوع مواد مخدر در 
جهان هستند. هر چند رد پای برخی از دولت های جهان را می توان در 
تولید و توزیع و تبلیغات مواد مخدر به وضوح دید، اما به نظر می رسد که 
در نهایت مافیایی فراتر از توان دولت ها بر موادمخدر استیال دارد و توان 
دولت ها در مهار و کنترل مواد مخدر چندان اثربخش نبوده است. مقابله 
با عرضه مواد مخدر همواره به عنوان یک سیاس��ت اصلی در دولت های 
مختلف به اجرا در آمده اما ضمن این که مقابله با عرضه سیاستی صحیح 
و الزم به نظر می رس��د، با این حال این سیاست رفته رفته پر هزینه تر 
شده و توفیقات چندانی نیز در کنترل مصرف مواد مخدر به همراه نداشته 
اس��ت. سیاست پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن در 
سال های اخیر از اهمیت باالیی برخوردار شده و به نظر می رسد که تنها 
راه مقابله و مبارزه صحیح با سوداگران مرگ، آگاهی در برابر ترفندهای آنها 

و پیشگیری از اعتیاد در افراد است.
اکنون ترفندهای رایج س��وداگران مرگ که با اس��تفاده گسترده از 
رسانه های صوتی و تصویری صورت می گیرد، معطوف به نیازهای اساسی 
انس��ان ها شده و آن ها، مواد مخدر خود را در قالب  داروها و قرص های 
مفید و درمان گر در اختیار مردم قرار می دهند و مصرف کنندگان آن در 
ابتدا با لبخند بر این شیطان بوسه میزنند و ندانسته به مصرف کنندگان 

داروهای مواد مخدری تبدیل می شوند.
مص��رف قرص هایی ب��رای تقویت حافظه، تقویت قوای جنس��ی، 
قرص های الغری، ضد افسردگی و شادی آور و ... در کشورهای مختلف 
قربانی می گیرد. به عنوان مثال مصرف داروهای نس��خه ای در فرانسه و 
مرگ های ناش��ی از آن به یک مس��اله جدی تبدیل شده و مصرف 

قرص های اعتیاد آور در آمریکا بسیار نگران کننده است.
همس��ایگی ایران با کشور افغانس��تان که تولید کننده70 درصد مواد 
مخدر جهان اس��ت همواره مخاطرات و هزینه هایی را برای ایران داشته 
است. حضور نیروهای غربی در افغانستان که یکی از اهدافشان در اشغال 
افغانس��تان استیال بر بازار مواد مخدرجهان بوده  است مانع روند فزاینده 
تولید و توزیع مواد مخدر در این کشور نشد، در این حال بیم نفوذ و تهاجم 
س��وداگران مرگ با سالح مواد مخدر به ایران می رود و شیوع انواع مواد 
مخ��در و افزایش تعداد معتادان و همین طور تبلیغات فراوان قرص های 
اعتیاد آور و آلوده به مواد مخدر به زبان فارسی نشانه هایی از این تهاجم 

است.
از دانشجویان عزیز انتظار می رود تا با درک دقیق و پژوهش در ارتباط 
با وضعیت مواد مخدر در جهان نس��بت به ترفندهای س��وداگران مرگ 
آگاهی روزافزون یافته و در کارزار مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد 

)سرداران فاتح و پیروز( این میدان باشند.

نظریه های متعدد روان پویشی در مورد سوء مصرف مواد در ۱00 ساله 
اخیر رواج یافته و از منظرهای گوناگون  به این مساله پرداخته اند .

در نظریه های کالسیک سوء مصرف مواد، معادل استمنا و یک مکانیسم 
دفاعی در مقابل تکانه های همجنس گرایانه یا تظاهری از پسرفت دهانی 
تلقی می شد، اما در فرمول بندی های روان پویشی  اخیر بر رابطه بین 
مصرف مواد و افسردگی تاکید می گردد و مصرف این مواد بازتاب اعمال 

مختل ایگو معرفی می ش��ود. 
در رویکردهای روان پریش��ی 
به احتمال ارتباط سوء مصرف  
مواد ب��ه ب��ی ثبات��ی دوران 
کودکی ف��رد نیز اش��اره می 
گردد و پژوه��ش های زیادی 
ه��م اختالالت ش��خصیت را 
مرتبط با پیدایش وابستگی به 

این مواد نمی دانند.
ام��ا در مجموع در ش��مار 
کمی از نظریه ه��ای روانی � 
اجتماعی به نق��ش خانواده و 

جامعه در گرایش به مواد مخدر تاکید ش��ده اس��ت چون دالیل چندان 
محکمی برای قائل شدن به یک نقش اجتماعی در پیدایش الگوهای سوء 

مصرف مواد و وابستگی به مواد وجود ندارند.
 امروزه روزنامه ها مملو از حکایات تکان دهنده در مورد چگونگی نفوذ 
فرهنگ اس��تعمال مواد مخدر به ویژه در نواحی فقیر ش��هری است این 
مقاالت نشان می دهند که چگونه کودکان در سنین بسیار پایین با دنیای 
این مواد آشنا می گردند، اما با وجود این چندان موید تاثیر فشار اجتماعی 
بر کودکان جهت سوء مصرف مواد یا وابستگی به آنها نیستند و بیشتر بر 

سایر عوامل اشاره دارند .

منبع: پورافکاری، نصرت اله )1۳۷۸( به نقل از کاپالن و 
سادوک ، خالصه روان پزشکی علوم رفتاری ، روان پزشکی 
بالینی 

گـزیده

دررویکردهای روان پریشی 
به احتمال ارتباط سوء مصرف  
مـواد بـه بـی ثباتـی دوران 
کودکـی فـرد نیز اشـاره 
مـی گـردد و پژوهـش های 
زیادی هم اختالالت شخصیت 
را مرتبط با پیدایش وابستگی 

به این مواد نمی دانند.

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

مواد مخدر مسـألـه ای 
فـراگیـر در جهـان

نظریـه هـای 
روانـی اجتماعی و 

روان پـریـشی 
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از افرادی که برای درمان مراجعه می کنند دچار عوارض جسمی، روانی 
و اجتماعی جدی شده اند که برطرف کردن آن هزینه و وقت و انرژی 

زیادی صرف می کنند و میزان موفقیت نیز نامعلوم است.
به دلیل پیچیدگی مشکالت اعتیاد، ساختار درمانی پیچیده ای مورد 
نیاز است تا همه ابعاد زندگی و الگوی رفتار مختلف معتادان را در بر 
گیرد، ساختارهائی مانند درمانگاه های ویژه معتادان، مراکز سم زدائی و 

بازپروری، کارگاه های حرفه ای و جامعه درمانی.
رویکرد پیشگیری در جهان عمر کوتاه تری دارد و از سی سال پیش به 
تالش و مبارزه علیه اعتیاد اضافه شده است. بررسی ها نشان می دهند که 
رویکرد پیشگیری نیز می بایست در کنار مبارزه با عرضه و رویکرد درمانی 

مورد توجه قرار گیرد.
از سال ۱۹۸0 میزان شیوع اعتیاد درکشورهائی که فعالیت های پیشگیری 
از اعتیاد را از طریق کاهش تقاضا با جدیت پیگیری می نمایند، کاهش 
قابل مالحظه ای یافته است. به عنوان مثال، تعداد مصرف کنندگان 
مواد مخدر در امریکا در سال ۱۹۹0، نسبت به سال ۱۹۸۵ به نصف 
تقلیل یافته است،  که این تغییر مدیون فعالیت های پیشگیری از اعتیاد 

بوده است. 
http://vista.ir

اعتیاد به مواد یکی از معضالت بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان امروز 
است. اعتیاد به داروهای مجاز و غیرمجاز در چند دهه گذشته بسیار 
فراگیر شده است و حاکی از بروز یک مشکل جدی درسالمت جسمی، 

روانی و اجتماعی است. 
مبارزه با اعتیاد درجهان بر سه روش کلی مبارزه با عرضه، درمان معتادان 
و فعالیت های پیشگیری در جهت کاهش تقاضا استوار می باشد. اگرچه 
مبارزه با عرضه مواد بسیار ضروری است و بدون آنها مشکل مواد بسیار 
بدتر از امروز می بود، لیکن این تالش مشکل سوء مصرف و اعتیاد را از 

بین نبرده است. 
در یک بازار بزرگ با تقاضای زیاد، نمی توان حتی به میزان کم مواد را 
کمیاب نمود یا قیمت آن را اضافه کرد. درچنین بازاری توزیع کنندگان 
و دالالن به قدری افزایش می یابند تا قیمت ها نسبتاً پائین باقی بمانند. 
در آمریکا از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ هزینه ای که صرف اجرای قوانین شد 
دو برابر گردیده اما در همان زمان قیمت کوکائین در بازار از ۱00 دالر به 
ازای هر واحد به 7۵ دالر تقلیل پیدا کرد. مطالعات مختلف نشان داده اند 
که تا وقتی تقاضا برای مواد زیاد است عرضه را نمی توان خیلی پائین آورد.

از طرف دیگر رویکرد درمانی نیز با مشکالت بسیاری مواجه است. بسیاری 

اگرچه اعتیاد جنسی اغلب جدی گرفته نمی شود، اما اختاللی است که 
بنیان خانواده، روابط و زندگی مشترک را نابود می سازد.

در گذشته روانپزشکان رفتار جنسی خارج از کنترل را یک اختالل روانی 
نمی دانستند، زیرا تحقیقات در این زمینه بسیار اندک بود. اما در 
سال های اخیر این سوال همواره مطرح بوده است که آیا اعتیاد جنسی 

یک بیماری تلقی می شود یا نه؟
اعتیاد جنسی با اصطالحات و تعابیر مختلفی معرفی می شود از جمله 
وابستگی جنسی، فعالیت جنسی بیش از حد، اختالل رفتار جنسی و …

نتایج تحقیقات نشان می دهند که اعتیاد جنسی یک اختالل روانی جدی 
است و باور این واقعیت، به مطالعات بیشتر، دست یابی به تکنیک های 

درمانی و پیشگیری در مورد افراد در معرض خطر می انجامد.
در تشخیص اعتیاد جنسی به عنوان یک اختالل روانی شرایطی در نظر 
گرفته می شود، از جمله این که فرد، رفتارهای جنسی، برانگیختگی و 
تمایالت جنسی شدید و تکرار شونده حداقل به مدت ۶ ماه داشته باشد 
و این حالت به دلیل عوامل خارجی مانند داروها، بیماری، سوء مصرف 

مواد و یا مشکالت روحی مربوط به اختالل دوقطبی، ایجاد نشده باشد.
معموال واکنش این گونه افراد در برابر نوسانات خلقی، فعالیت جنسی 

نیم نگاه

نیم نگاه

پیشگیری از اعتیـاد به 
انواع مـوادمخدر 

نکاتی دربـاره اعتیـاد جنـسی
است. به عنوان مثال این بیماران از روابط جنسی برای بهبود افسردگی و 
رفع استرس استفاده می کنند. یکی دیگر از مشخصات این بیماران این 
است که برای کاهش یا توقف فعالیت جنسی خود تالش می کنند اما 
موفق به انجام این کار نمی شوند. معموال رفتارهای جنسی این افراد در 
روابط، شغل و سایر جنبه های مهم زندگی آنها اختالل ایجاد می کند. 
مطالعات نشان می دهند که اعتیاد جنسی عواقب فردی و اجتماعی 
بسیاری به همراه دارد از جمله از دست دادن شغل، ابتال به بیماری های 
مقاربتی، از دست دادن رابطه و زندگی مشترک و اختالل در فعالیت 
جنسی طبیعی و سالم، اغلب این بیماران معتقدند که مشکل جنسی آنها 

قبل از ۱۸ سالگی و یا بین ۱۸ تا ۲۵ سالگی ایجاد شده است.
متخصصان معتقدند که بسیاری از افراد سالم به طور طبیعی از رابطه 
جنسی برای مقابله با استرس و رسیدن به آرامش استفاده می کنند اما 
در بیماران مبتال به اعتیاد جنسی این الگوی رفتاری، ثابت، تکرار شونده 
و خارج از کنترل بوده و تمایالت جنسی تمام زندگی فرد را تحت تاثیر 

قرار داده و بیمار در تغییر این الگو احساس ناتوانی می کند.
حسین نوری نیا
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تـرجمـه

پیشگیری، اغلب بهترین درمان است؛ اما نه تنها برای سالمتی 
فیزیکی بلکه برای س��المتی  فکری و روانی عموم جامعه؛ بنا بر 
پژوهش های انجام ش��ده، جوانان در طی برنامه های اجرا ش��ده 
پیش��گیرانه حدود ۶۵ درصد از س��وء مصرف مواد خود را کاهش 
داده اند. ریچارد اسپات رئیس موسسه علوم پیشگیری در ایالت آیووا 
می گوید، این پژوهش که در مجله آمریکایی بهداشت عمومی نیز به 
چاپ رسیده است بر برنامه هایی برای کاهش سوء مصرف مواد مخدر 
تمرکز داشته است. در مطالعه دیگری در همین زمینه که در شماره 
اخیر پزشکی پیشگیری چاپ شد،  پژوهشگران در دانشگاه پنسیلوانیا 
و آیووا کاهش قابل توجهی را در میزان مصرف متامفتامین، ماری 

جوانا، س��یگار و مواد مخدر 
استنشاقی ثبت کردند. 

براس��اس ای��ن پژوهش 
همچنی��ن کیفی��ت رابطه 
ب��ا  جوان��ان  و  نوجوان��ان 
والدینش��ان و مهارت های 
زندگی  افزایش یافته است 
و میزان مش��کالت رفتاری 
ایشان کاهش محسوسی را 
نش��ان می دهد. این برنامه 
موث��ر ک��ه از فعالیت های 
ایووا  مشترک بین دانشگاه 
و پنس��یلوانیا می باشد در 
سطح جوامع کوچک ایالتی 

و با حمایت مالی این دو دانشگاه انجام پذیرفته وتوانسته است  در 
کاهش سوء مصرف مواد مخدر تاثیر بسزایی داشته باشد. 

مارک گرینبرگ رئیس برنامه پیشگیری بنت و از مجریان طرح 
 »PROSPER« مزبور می گوید: »دلیل مهمی که این برنامه که به
معروف است ، این است که این برنامه به گونه ای طراحی شده است 

که با نیازهای نوجوانان وجوانان هماهنگی کاملی داشته باشد« 
اس��پات- از دیگر مجریان طرح - می افزاید :» ما فکر می کنیم 
که این برنامه با موفقیت عمل کرده است زیرا رفتارهایی که جوانان 
را در معرض ریسک های باالتری می کند را به شدت کاهش داده 
اس��ت . وی در ادامه می گوید:« ما اج��رای این برنامه ها را طوری 

 PROSPER
برنـامـه ای موفـق در دانشـگاه پنسـیلوانیـا   و آیـووا

گـزیده

 این برنامـه موثر که از 
فعالیت های مشترک بین 
دانشگاه ایووا و پنسیلوانیا 
می باشد در سطح جوامع 
کوچک ایالتی و با حمایت 
مالـی ایـن دو دانشـگاه 
انجام پذیرفته وتوانسـته 
اسـت  در کاهـش سـوء 
مصرف مـواد مخدر تاثیر 

بسزایی داشته باشد. 

زمان بندی می کنیم که با مراحل رشد جوانان و نوجوانان بهترین 
تناسب را داشته باشد. به گونه ای که نه خیلی زودهنگام و نه خیلی 
دیر هنگام باش��د؛ یعنی درست  در زمانی که آنها تصمیم به انجام 

رفتارهای پرخطر جدید می کنند.«
Promoting School-Co PROSPER )که خالص��ه -
munity-University Partnerships to Enhance Re-

silience می باش��د( ، ترکیبی از برنامه های متمرکز بر خانواده و 
آموزشگاه می باشد. این مطالعه ۲۸ محله را پوشش می داد که به 
گونه برابری بین دانشگاه های آیووا و پنسیلوانیا تقسیم شدند. برنامه 
با دانش آموزان کالس ششم آغاز شد. هدف آموزش مهارت هایی 
ب��ود که  والدین و ک��ودکان برای برقراری ارتباطات بهتر و محدود 
س��ازی تماس با مواد مخدر به آنها نیاز داش��تند. مارک گرینبرگ  
همچنین معتقد اس��ت : » دو مهارت که دان��ش آموزان در برنامه 
های مدرسه آموختند این بوده است که چگونه مصمم تر باشند و 
موقعیت های پیچیده ای را که همراه  با همکالسی هایشان با آن 
روبرو می شوند را حل و فصل نمایند«. وی می افزاید:. » در نتیجه، 
این دانش آموزان در نپذیرفتن مواردی که می تواند آنها را به دردسر 
بیاندازد یا باعث پشیمانی در آینده شود، خیلی راحت تر عمل می 
کنند.» ما همچنین به والدین کمک می کنیم تا آگاهی های خود 
را در زمین��ه چگونگی برقراری ارتباط با بچه های نوجوانش��ان و 
نظارت بیش��تر بر عملکرد آنها، دوس��تان آنها، مح��ل های رفت و 
آمدشان افزایش دهند.« این در حالی است که بسیاری از والدین و 

خانواده ها از اجرای این برنامه ابراز رضایت نموده اند. 
در پایان باید افزود بنا به نظر پژوهشگران میزان دامنه تاثیرگذاری 
برنامه خیلی فراتر از س��وء مصرف م��اری جوانا یا مت امفتامین و 
سایر داروهای مخدر می باشد. پژوهشگران بر این امر واقف هستند 
ک��ه مصرف مواد مخدر به رفتارهای دیگری نیز منتهی می گردد؛ 
بنابراین پیشگیری می تواند تاثیری مانند موج های سطح آب داشته 

باشد و از نقطه مرکزی به تمام نقاط حرکت نماید. 

http://news.psu.edu/story/04/06/2013/278460/
research/prosper-prevention-programs-dra-
matically-cut-substance-abuse-among
 صمد حبیبی )مترجم(
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آمری��کا با همه گیری مصرف بیش از حد مرگب��ار داروهای ضددرد 
مواجه اس��ت و میزان مرگ و میر ناش��ی از این داروها در دهه گذشته 
س��ه برابر ش��ده و از مجموع مرگ و میر ناش��ی از هروئین و کوکائین 

پیشی  گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه بر اس��اس گ��زارش مراکز کنترل و 
پیش��گیری بیماری ه��ای آمری��کا )CDC( میزان داروه��ای ضددرد 
موجود در بازار آنقدر باال است که هر آمریکایی می  تواند دوز استاندارد 
وایکودین )اس��تامینوفن کدئی��ن( حاوی هیدروک��ودون- یک داروی 
ضددرد مخدر- را هر چهار س��اعت برای چهار ماه متوالی مصرف کند. 
تامس فریدن، رئیس CDC می گوید: “متاسفانه خبر تکان دهنده این 
است که ما با همه گیری مصرف بیش از حد داروهای نسخه ای در این 
کش��ور مواجه هس��تیم، اما همه گیری را می توان متوقف کرد. در حال 
حاضر این بار خطرناک داروها، ناشی ازعملکرد چند دکتر بی مسئولیت 

است تا توزیع کنندگان مواد مخدر.”
گزارش CDC بر داروهای ضددرد ش��به افیونی مانند اکسی کدون، 
متادون و هیدروکودون یا وایکودین متمرکز اس��ت که از سال ۱۹۹۹ 
میزان فروش آنها در داروخانه ها، بیمارس��تان ها و مطب پزشکان چهار 

برابر شده است.
س��ال گذش��ته ۱۲ میلیون آمریکایی گزارش کردن��د که داروهای 
ضددرد نس��خه ای را به مقاصد تفریحی و نه به دالیل پزشکی مصرف 
کرده اند. شمار مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد داروهای ضددرد 
شبه افیونی از 4000 نفر در سال ۱۹۹۹ با سه برابر افزایش به ۱4۸00 
نفر در سال ۲00۸ رسید. این داروها به شدت اعتیادآور هستند و افراد 
به سرعت نسبت به اثر آنها تحمل پیدا می کنند و مجبور می  شوند دوز 

مصرفی شان را باال ببرند.
مایکل لونس��تین، پزشکی که بیماران در یک کلینیک درد در لوس 
آنجلس درم��ان می کند، می گوید: “در بس��یاری از افراد قضیه به این 
صورت اس��ت که آنها به علتی مانن��د درد زانو یا جراحی از این داروها 
مصرف می کنند. گیرنده های داروهای ش��به افیونی بس��یار نزدیک به 
مراکز لذت در مغز قرار دارند. مشکل این است که فرد مجبور می شود 
هر بار میزان بیش��تر و بیشتری دارو مصرف کند تا اثر مطلوبش ظاهر 
ش��ود، بنابراین فردی که با مصرف دو یا س��ه یا چهار قرص وایکودین 
برای تسکین دردش شروع کرده است، ممکن است هنگامی به خودش 

بیایید که دارد روزی 30 تا 40 قرص وایکودین مصرف می کند.”
مرگ معموال هنگامی رخ می دهد که بیمار به علت مصرف زیاده از 
حد این دارو دچار ایست تنفسی می شود، زیرا این داروها مرکز تنفسی 
مغز را مهار می کنند، و اگر همزمان داروهای ضد اضطراب هم مصرف 

شده باشد، احتمال مرگ بیشتر می شود.
http://hamshahrionline.ir 

مصرف مرگ بار داروهـای 
ضد درد در آمریکا 

یادداشت

همواره اطالعات و باوری در اذهان عموم وجود دارد که:
قرص هایي به بازار آمده اند که با وجود تاثیرهاي انرژي زایي و ایجاد 

حالت نشاط و شادابي، اعتیاد نمي آورند. 
در حالی که این اطالعات جعلی و باوری اس��ت غلط. یکي دیگر 
از ترفندهاي تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر این است که 
مواد خود را بي خطر و حتي مفید جلوه می دهند. بنابراین نباید به 
تبلیغ هاي گسترده و فریبنده موجود اعتماد کنیم، موج فزاینده و 
در واقع سونامی تبلیغات تلویزیونی در ارتباط با مفید بودن این 
قرص ها و داروها به زبان فارسی نشانه مهمی از تهاجم سوداگران 
مرگ به س��المت و توسعه در ایران اس��ت. باید بدانیم هر دارویي 
مي تواند اعتیادآور باش��د و مصرف دارو فقط با تجویز پزشک مجاز 
اس��ت! در ضمن نباید از نظر دور داش��ت که بس��یاری از معتادین 
به داروهای نس��خه ای و قرص های اعتیادآور به تجویز تعدادی از 
پزشکان در این ورطه گرفتار شده اند. در همین ارتباط می بینیم که 
هستند پزشکانی که هنوز برای التیام برخی دردها تریاک و غیره را 
تجویز می کنند)بدون اینکه به عوارض اعتیاد به تریاک و پیامدهای 
روانی، اجتماعی آن توجه کنند.( بنابراین نسبت به این گونه تجویزها 

نیز باید مشکوک و هوشیار عمل کرد.  
یک بار مصرف مواد مخدر نیز اعتیاد آور است.

زهرا سلیمانی

یک باور غلط:
قرص های انرژی زا و نشاط 

بخش اعتیاد آور نیستند!
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شـکل ظاهري: مایع بي رنگ و بي بو داخل بطري هاي کوچک، به 
صورت کپسول.

نحوه استعمال: خوراکي.
اثرات آني: مقادیر کم آن اثرات شبیه الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند 

اکستاسي عمل مي کند.
خطرات: تهوع، خواب آلودگي، احساس گم گشتگي، تشنج و مشکالت 

تنفسي

GHB )گاما هیدوکس��ی بوکات( از داروهای کلوبی، باش��گاهی و 
پارتی های شبانه و یکی از مواد مخدر جدید توهم زای صنعتی است که 
در ابتدا به منظور بیهوشی ساخته شد. چون در آب و سایر نوشیدنی ها 
حل می شود و بی  بو و بی  مزه است و حالت سستی و بی  حسی ایجاد 
می کند در مهمانی ها و پارتی های شبانه به دختران می خورانند و پس 
از بی حس��ی و بیهوش ش��دن، آنان را مورد سوء استفاده قرار می دهند. 
سوءمصرف GHB موجب نشاط کاذب، خواب، توهم، اشکال در بینایی، 
حالت تشنج و کما و بسیاری مواقع منجر به مرگ مصرف  کننده می شود.

مصرف این ماده مخدر مي تواند موجب افزایش بروز مشکالت تنفسي 
و تشنج در مصرف کنندگان شود. همچنین، مصرف مداوم این نوع ماده 
مخدر عوارض دیگري نظیر تهوع، خواب آلودگي، پوچي و افسردگي را نیز 
به وجود مي آورد. مقادیر کم جي اچ پي نیز اثرات شبیه به الکل داشته و 
باعث ایجاد بیماري ها و مشکالت گوارشي هم چون زخم معده و اثني عشر 

و یا تشدید آنها مي شود. 
حسین توکلی طامه  )مترجم(
    http://www.ravanagahi.ir

معـرفی مـواد مخدر

بسـاط پنـهان كـاري

مـاده مخـدر 
GHB)جی.اچ. بی( 

      آدم معتاد ؛
        اسکناس بدون گوشه است.

                                 
مهدی فرج  اللهی

کاریکلماتور

اردشیر رستمی
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مباح��ث کارگاه فرهنگ، پویایی و س��المت 3 در دو بخش برای ما 
ارائه ش��د. مهارت های زندگی به منظور باال بردن توانایی های فردی 
و اجتماعي است که در جامعه امروزی برای حل بسیاری از مشکالت 
و مس��ائل خود نیازمند آن ها هستیم. مهارت هایی نظیر خود باوري 
، اعتماد به نفس، مهارت نه گفتن و در بخش دوم کارگاه، پیش��گیری 
از س��وء مصرف مواد مخدر تا حدود زیادی درخصوص ش��ناخت مواد 
مخدر صنعتی، اثرات مخرب اعتیاد بر زندگی افراد و... اطالعاتي بدست 

آوردیم.
نقـاط قـوت: باالبردن اعتماد به نفس در برخورد با س��ختی های 
زندگی دانش��جویی ) تحمل جو خوابگاه، س��ازگاری با دوستان جدید 

و...(  محافظت از خودمان در مقابل بحران های اجتماعی
نقاط ضعف و پیشنهادات برای برطرف شدن آنها:

کمبود وقت یکی از نقاط ضعفی بود که توجه من را جلب کرد، به 
طوری که در مدت زمانی نسبًتا کوتاه به مطالب مهمی گریز زده شد، 
در حالی که این کارگاه می توانس��ت به چندین جلسه تقسیم شود و 
در هر کدام از جلس��ات به مبحثی پرداخته ش��ود. به نظرم رسید اگر 
تعداد مش��اورین حاضر در جلسه به دو یا س��ه نفر افزایش می یافت 
می توانستند در بهتر ارائه شدن مطالب و باال بردن کیفیت آن کمک 
کنند. در مورد فضای برگزاری جلس��ه هم می توان گفت که با توجه 
به این که مطالب روانشناس��ی ارائه می شد و نیازمند دقت و تمرکز و 
آرامش بود می توانستند از سالن های مجهزتر بهره ببرند. ولی پذیرایی 
در اردوگاه خوب بود. مش��ارکت دوس��تان شرکت کننده در بحث نیز 

یک تجربـه  موفـقیادداشت

می توانس��ت بیشتر باشد .مدرس با شگردهای خاص خود مثل بارش 
افکار، معرفی دوس��تان به نام کوچک سعی می کرد که جو کارگاه را 
صمیمی تر کند ولی فقط بعضی از دانشجویان اظهار نظر می کردند و 

بقیه ترجیح می دانند ساکت باشند.
پیشنهاد می کنم اگر برای دانشگاه مقدور باشه در کنار این کارگاه، 
کارگاه هایی مثل مهارت حل مس��اله � مهارت دوست یابی � مهارت 

هاي پیش از ازدواج و ... برگزار نماید.
اثر بخشی مطالب کارگاه:

از دیدگاه من هر شخصی باید به گونه ای خود را پرورانده باشد که 
بتواند به تنهایی از عهده مشکالتش برآید به این منظور فرد خوشبخت 
کس��ی اس��ت که از خودش احس��اس رضایت کند، اگر دیگران آن را 
دوست نداشته باشند مهم نیست، یادمان باشد خوشبختی یک انتخاب 
است. زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست .یادمان باشد در برخورد 
با مسائل روزمره خود واقعیمان را فراموش نکنیم و آن قدر خود را باور 
داش��ته باشیم و به اهداف خود ایمان داشته باشیم که مسائل کوچک 
و بزرگ قادر به تغییر مسیر زندگیمان نباشند.همیشه خودمان باشیم 
زیرا دیگران به اندازه کافی هستند. مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد 

هنگامی که عزت نفس خود را بشکنیم و در پایان اینکه : 
آن قدر کامل باش��یم که بزرگ ترین تنبیه ما برای دیگران گرفتن 

خودمان از آن ها باشد.
ماریه هدایتیـ  دانشجوی مهندسی معدن                                                                                                                      
دانشگاه صنعتی همدان

معرفی کـتاب

رویکرد خانه آکسفورد به 
سوء مصرف  مـواد 

مولفان : لئوناردو  اي. جیسون ـ برادلي  دي. السون 
ـ کارن جي. فولي

مترجم : معصومه اسماعیلي
انتشارات و تاریخ نشر : دانشگاه پیام نور ـ 1۳92

این کتاب داس��تاني است جذاب که با نفرت و امید پل مالوي آغاز   
مي ش��ود. او با شرایط مش��ابه )اعتیاد و جدال براي ترک آن( به فکر 
کم��ک به همنوعان افتاد و جنبش پرطنیني را به جریان انداخت که 
طي سه دهه گذشته رشد روزافزوني داشته است. به طوري که زندگي 
افراد، خانواده ها و اجتماعات بي شمار را بهبود بخشیده است. هسته 
جنبش خانه آکسفورد مدرن، داستاني است در رابطه با قدرت اجتماع 
در جهش و حفظ رس��تگاري انسان و اینکه چگونه این فرایند نجات 

بخش از افراد و گروه ها به اجتماع بزرگ تر راه مي یابد.
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گ
ب��ا ورود و مطالع��ه س��ایت وزارت مب��ارزه علیه م��واد مخدر 
جمه��وری افغانس��تان، می توانی��د با دغدغه ه��ای بزرگ ترین 
کش��ور تولید کننده مواد مخدر در جهان و رویکرد رسمی کشور 

افغانستان به موضوع مواد مخدر آشنا شوید.

مسابقه پیامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین

http://mcn.gov.af/fa/news  

 مسابقه پیامکی شماره 2۷ 

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: جایگاه سیاست مبارزه با عرضه مواد مخدر را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
الف � تا زمانی که تقاضا وجود دارد، مبارزه با عرضه بی فایده 

است.
ب � مبارزه با عرضه مواد هر چند ضروری است اما مشکل 

اعتیاد را از بین نمی برد.
ج � مبارزه با عرضه مواد منجر به افزایش هزینه های اقتصادی 

و انسانی می شود
د � مبارزه با عرضه مواد اگر به طور جدی دنبال شود تقاضا 

کنترل می شود
لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 

خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پیامکی 50002۸55 
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(
- مهدی فرج اللهی)کارشناس ادبی(

- زهرا سلیمانی)کارشناس مدیریت فرهنگی(
- حسین نوری نیا)جامعه شناس(

- ماریه هدایتی
- 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:  ۸۲۲33۲۶۲  )0۲۱(

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.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
جمهوری اسالمی افغانستان


