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گزارش

اعتیاد به مرز هشدار رسید

مرضیه احقاقی

زندگی که زنده نیست
دهخدا واژه اعتیاد را عادت کردن و خوگرفتن به چیزی معنی کرده است .در دورهای نهچندان
دور از اف�راد گرفتار در دام اعتیاد با عنوان انگل جامعه نام برده میش�د .همان س�الهایی که
بچههای دهه ش�صتی مدرسه میرفتند .یادم است یکی از معلمانمان با اشاره به عملکرد انگل
در بهرهگرفتن از بدن انس�ان و رش�د کردن ،ضمن تاکید بر بیخاصیت ب�ودن این موجود ،فرد
معتاد را به انگل تشبیه میکرد .در گذر زمان از معتادان با عنوان بیمار نام برده شد؛ بیماری که
پسزدگیهای اجتماعی ش�رایط او را وخیمتر میکند و آسیبهای ناشی از آن به زندگی ما نیز
اث�ر خواهد کرد .بنابراین تالش برای بهبود ش�رایط زندگی و ت�رک کردن این بیماران ،به منزله
بهبود در شرایط اجتماعی و رهایی خودمان از آسیبهای این بیماری است .در تمامی این نگاهها
به بعد انسانی افراد گرفتار اعتیاد ،توجهی نشده است ،گویی فراموش کردهایم با انسانی روبهرو
هستیم که بهجز انسانیتش چیز دیگری ندارد.
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براس��اس آمارهای رس��می ارائهشده در سال گذش��ته  ۲میلیون
و  ۸۰۰هزار نفر معتاد رس��می در کش��ور شناس��ایی شدهاند که به
صورت تفننی مواد مخدر مصرف میکنند

زندگی روی دور تند
پیرمردی گوش��ه خیاب��ان چمباتم��ه زده ،پایپی در
دس��ت دارد و شیش��ه میکش��د .ماش��ینها از خیابان
عبور میکنند؛ برخی سرنش��ینان گوش��ه چشمی به او
میاندازند اما اغلب حتی متوجه او هم نمیش��وند .این
صحنه در دروازهغار آنقدرها هم عجیب نیست که توجه
عابران همیش��گی را به خود جلب کند .راس��تی گفتم
پیرم��رد؛ واقعا چند س��ال س��ن دارد؟ لحظه اول گمان
کردم  ۵۰س��ال را دارد اما شکستهتر بهنظر میرسد .اما

دوس��تی که آشنایی بیش��تری با این منطقه شهر دارد،
میگوید« :شیش��ه زندگیاش را روی دور تند گذاشته.
بهنظرش جوان اس��ت شاید کمی بیش از  ۳۰سال سن
دارد و اتفاقا در اوج جوانی به این روز افتاده است ».وارد
محله میش��ویم .گشت پلیس از کنارمان عبور میکند.
کمی که میگذرد ،گشتی با موتور را میبینم و از دیدن
دو گشت آنهم در فاصله کوتاهی تعجب میکنم .گویی
در ای��ن محله خبری اس��ت .خبری که آش��نایی با آن

آنقدرها هم زمان نمیبرد .در کوچههای تنگ و باریک،
درس��ت مقابل چش��مان عاب��ران مواد مخ��در فروخته
میش��ود .این محله ،همانجایی است که در هر ساعتی
از شبانهروز به آن سر بزنید ،میتوانید هروئین و شیشه،
یعنی خطرناکترین مواد را خریداری کنید .جنس��یت،
س��ن و سال و ظاهر ش��ما هیچ اهمیتی ندارد ،مهم این
است که خریدار باشید .در بهت سهلالوصول بودن این
مواد هس��تم .کمی آنطرفتر ،شاید چند کوچه جلوتر،

حاضرم زندان بروم اما کمپ ترک اعتیاد ،نه
سیا ،جوان سیوچند ساله است که از  ۲سال پیش و پس از شکست در
قمار و از دست دادن سرمایهاش ،به مصرف شیشه روی آورد .از همانها
که مواد میکش��ند تا برای چند ساعت مشکالتشان را فراموش کنند.
از همانها که شیش��ه میکشند تا بهتر کار کنند .واقعیتش روزهای اول
بهتر هم کار میکنند .مغزش��ان فعال میشود .اما این روند آنقدرها هم
ادامهدار نیس��ت و خیلی زود اثرات منفی مص��رف این ماده مخدر روی
ذهن و بدن آنها آشکار میشود.
س��یا چند روزی اس��ت در فرآیند ترک قرار گرفته است .اعتقاد دارد
اگر بخواهد میتواند ترک کند .نشس��ته گوش��ه اتاقی در مس��افرخانه و
لب به مواد نمیزند .میپرس��م ،ترک در چنین شرایطی دشوار نیست؟
نمیخواهید به کمپ بروید؟
میگوید« :معتادان از کمپ فراری هستند .ما ترجیح میدهیم زندان
برویم اما کمپ نه .در دورههایی که طرحهایی برای جمعآوری معتادان
متجاهر اجرایی میش��ود ،باید بیایید و اینجا را ببینید .معتادان التماس
میکنند ،آنها را به کمپ نبرند .یک س��ال گش��نگی ،تحقیر و آزار و ...چه
نتیجهای دارد؟
ی��ک س��اعت بع��د از آزادی دوب��اره ب��ه مص��رف مواد رو م��یآوری
ام��ا اینب��ار قویت��ر .واقعی��ت این اس��ت ک��ه کمپهای اجب��اری با
حداق��ل هزین��ه اداره میش��وند .ی��ک س��ال آنجای��ی ،محکوم��ی به
ت��رک با اعمال ش��اقه ،ب��دون آنک��ه نتیجهای داش��ته باش��د .آنقدر
تحقی��ر میش��وی که ه��ر روز در فکر فرار و بازگش��ت مج��دد به مواد
هستی».
ادامه میدهد« :معتادان به شیش��ه را دیدهاید؟ همگی الغر هس��تند.
شیشه ش��ما را از غذا میاندازد .من در یک سال  ۳۰کیلو وزن کم کردم.
بنابرای��ن فردی که در فرآیند ترک مواد اس��ت باید غذا بخورد اما غذایی
نیس��ت .به معتادان میگویند به خانوادهتان زن��گ بزنید تا برایتان پول
یا غذا بفرس��تند .آخر معتاد کارتنخواب چه خان��وادهای برایش مانده
اس��ت؟ اصال اگر خانواده درستوحس��ابی داش��ت که گذرش به ش��ما
نمیافتاد».
سیا جوان است و هنوز به آیندهای پاک امید دارد .او میگوید« :فردی
ک��ه اعتیاد را ترک میکند باید کار و حرفهای را ش��روع کند .تا س��رش
ی بربیاید .کمپ
گرم باش��د و از آن مهمتر از پس تامین هزینههای زندگ 
بهتری��ن زمان برای آموزش دادن به معتادان ،ایج��اد انگیزه برای آنها و

س��اخت آیندهای پاکتر برای آنهاس��ت اما واقعیت کمپ با این شرایط
ای��دهآل تفاوتهای زیادی دارد .کمپ دقیقا همانجایی اس��ت که تو را
محتاج مواد میکند .حاضرم زندان بروم اما کمپ نه!»
 شیشه ارزانتر از همهچیز
از س��یا درباره نرخ شیشه س��وال میکنم .میگوید« :گرمی  ۴۰هزار
تومان ».روزی چند گرم مصرف میش��ود« :کس��ی ک��ه روزی یک گرم
شیش��ه مص��رف کند ،ظرف  ۲س��ال پرپر میش��ود و چی��زی از او باقی
نمیماند .بهطور معمول ،خرج اعتیاد یک فرد به شیش��ه روزانه  ۱۰هزار
تومان است.
حاال دقت کنید که نرخ شیش��ه در چند س��ال اخیر ارزان شده است.
بنابر گزارشهای رس��می در س��ال  ۹۶نرخ هر گرم شیشه به  ۱۲۰هزار
تومان میرس��ید اما از زمانی که آش��پزهای ایرانی به افغانستان رفتند و
این کش��ور را تبدیل به قطب تولید شیش��ه کردند ،نرخ شیشه در ایران
هم تا یکس��وم کاهش یافت .این س��الها همه چیز از نان گرفته تا نرخ
خانه ،رش��د سرسامآوری داشته ،حتی اجاره همین اتاقهای کوچک در
مس��افرخانه نیز چندبرابر شده است .راس��تی چرا؟ اصال چگونه ممکن
است؟
هروئین هم بس��ته به کیفیت و خل��وص آن از «دوا خیس» گرمی ۲۵
هزار تومان ش��روع میشود تا «س��ورچه» گرمی  ۱۰۰هزار تومان البته
مصرف هروئین باالتر است و افراد بسیاری روزانه یک تا  ۲گرم از این ماده
مخدر مصرف میکنند ».با یک حس��ابی سرانگشتی مشخص میشود،
اعتیاد به شیشه به مراتب ارزانتر تمام میشود .شاید همین ارزانی یکی
از دالیل اصلی رش��د روزافزون معتادان ب��ه این ماده خطرناک و توهمزا
در کشور است.
بای��د توجه ک��رد یک معتاد به شیش��ه یا در خواب اس��ت یا در حال
مص��رف .در واقع مصرف شیش��ه هزینه زندگی را بهدلی��ل بینیازی به
غذا کاهش هم میدهد .از س��یا میپرسم ،خرید مواد مخدر خطر ندارد؟
پاسخ میدهد« :بروید دروازهغار ،توی یک کوچه معتادان صف بستهاند
و در کوچه دیگر ،پلیس حضور دارد .در این محلهها نهتنها کس��ی ترسی
از خریدوفروش مواد ندارد ،بلکه در صفهای خرید مواد ،فردی مسئول
برقراری نظم است».
پس از انتش��ار این گزارش س��یا ،تنها چند روزی دوام آورد و دوباره به
سمت اعتیاد کشیده شد.

نهاد مسئول کجاست؟
اساس��ا دولت چ��ه وظیفهای در قبال معتادان ب��دون خانواده و ثروت
دارد؟ اگ��ر نهادهای مس��ئول از عه��ده تامین هزینهه��ای کمپهای
اس��تاندارد برنمیآید ،چه اصراری به جمعکردن و فرس��تادن این افراد
به نامناسبترین مکانها در دورههای مختلف دارد؟ بدون تردید اعتیاد
یکی از مسائل اجتماعی است که نمیتوان سرسری از کنار آن گذشت.
اعتیاد در دس��ته پدیدههایی ق��رار دارد که جدا از نقش فردی ،جامعه
مس��ئولیت به مراتب بیش��تری را در گرفتار ش��دن افراد در آن بر عهده
دارد .نمیت��وان معتادان را مقصر شرایطش��ان بدانی��م و آنها را به حال
خود رها کنیم.
براس��اس آمارهای رسمی ارائهشده در سال گذشته  ۲میلیون و ۸۰۰
هزار نفر معتاد رس��می در کش��ور شناسایی شدهاند که به صورت تفننی
م��واد مخدر مص��رف میکنن��د .در همین حال ،تخمین زده میش��ود
یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر نیز معتاد شناس��ایی نش��ده وجود داش��ته
باشد.
اما اعداد و ارقام یادش��ده تنها آمار رس��می هس��تند و به اعتقاد اغلب
فعاالن این حوزه ،آمار واقعی به مراتب باالتر است .بدون تردید آمار  ۴تا ۵

میلیون نفری گرفتار به اعتیاد معضلی اس��ت که نمیتوان چشم به روی
آن بست و بیتفاوت از کنار آن گذشت.
در همین حال ،براس��اس گزارشی از خبرگزاری صداوسیما ،اسکندر
مومن��ی ،دبیرکل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر چندی پی��ش در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه دو سیما اعالم کرد :در دهههای ۸۰۷۰،
و  ۹۰ش��اهد رش��د ش��یوع مصرف مواد مخدر و همچنین کاهش س��ن
اعتیاد بودهایم.
وی با اش��اره ب��ه طرحهای متعددی ک��ه برای س��اماندهی معتادان
متجاه��ر انجامش��ده ،گفت :بی��ش از  ۷۰درصد این افراد س��اماندهی
ش��دهاند .اما یکی از مشکالت اساسی در حوزه درمان معتادان این است
که متاس��فانه بیش از  ۸۰درصد معتادانی که درمان میشوند ،دوباره به
چرخه مصرف اعتیاد برمیگردند.
با آنکه در آمار ارائهش��ده از س��وی مراجع رسمی درباره آمار معتادان
کش��ور ش��ک و ش��بهههای بس��یاری وجود دارد اما نکت��ه جالب این
اس��ت که سیاس��تگذاران نیز نس��بت به عملکرد بینتیجه خود اذعان
دارند.

دو کودک در خیابان بازی میکنند .از خودم میپرس��م
یعنی این کودکان که به هر علتی در این منطقه ساکن
هس��تند ،هر روز و در میان بازی ش��اهد خرید ،فروش
و اس��تعمال مواد مخدر هس��تند؟ یعنی دسترسی آنها
به توپ یا شیش��ه به یک اندازه س��هلالوصول اس��ت؟
بهراستی آینده این بچهها چطور رقم میخورد؟ دروازه
غار ،تنها محلی اس��ت برای دیدن و تماش��ای بخشی از
شهر که به آخر رسیدهها در آن جمع شدهاند

ترک مواد هم طبقاتی است
ت��رک اعتیاد فرآیندی دش��وار و ویژه اس��ت.
تجربه افراد درگیر با این پدیده حکایت از آن دارد
که کمپهای اجباری عموما ناکارآمد هستند.
نب��ود امکان��ات و خدم��ات و نب��ود خدمات
مش��اوره و آموزش این فرآیند را بهشدت دشوار
و حت��ی غیرممکن میکند .اما در همین ش��هر
کمپهایی هس��تند که خدماتی ویژه و الکچری
ارائه میدهند .حضور در این مراکز ،شانس ترک
موفق را برای افراد دوچندان میکند.
گوی��ی اعتیاد و ترک آن نیز به ویژگی طبقاتی
بدل ش��ده است .تفاوت نرخ و خدمات از نوع مواد
مصرفی تا فرآیند ترک آنها به چشم میخورد.
اغل��ب افرادی که ب��رای فرآیند ت��رک به این
مراکز س��ر میزنن��د ،پس از اتم��ام دوره درمان
خود ،بهط��ور دائم از انواع خدمات روانشناس��ی
و پزشکی بهره میگیرند.
در کمپه��ای گ��ران ت��رک اعتی��اد ت�لاش
میش��ود با ایجاد ی��ک فضا و محیط مناس��ب و
سرشار از آرامش و احترام برای بازتوانی و درمان
مصرفکننده بهره گرفته ش��ود؛ یعنی صاحبان
ای��ن کمپه��ا میدانند حفظ احت��رام و آرامش
اف��راد ،نخس��تین گام ب��رای ترک م��واد مخدر
اس��ت ،نکتهای که در کمپهای اجباری نهتنها
به آن توجهی نمیشود ،بلکه کامال نادیده گرفته
میشود.
در کمپهای الکچ��ری تالش میکنند تا فرد
را در محیط��ی عاری از هرگونه م��واد اعتیادآور
تحت حمایتهای روحی ق��رار دهند .در همین
حال ان��واع مهارتهای ارتباط��ی و توانایی بیان
مشکالت نیز به افراد آموزش داده میشود.
بیم��اران میتوانند از انواع خدمات ورزش��ی
و س��رگرمی همچون استخر ،س��ونا ،ورزشهای
باش��گاهی ،بدنس��ازی ،تنی��س و ...به��ره
بگیرند.
موس��یقی ،فعالیته��ای هن��ری ،بازیهای
گروهی و فکری و حتی رایانهای از دیگر خدمات
ارائهشده در این مراکز است.
بوفه ،کافیش��اپ و تمام��ی امکانات رفاهی و
هتل��ی در ای��ن کمپها ارائه میش��ود .خدمات

مش��اوره درمانی و پزش��کی و همراهی خانواده
بیمار ،همگی و همگی در لیس��تهای بلندباالی
ای��ن مراکز ترک اعتیاد ق��رار دارند .وجود چنین
مراکزی در کش��ور جای خوشحالی دارد ،چراکه
حکای��ت از آن دارد ک��ه این باور وج��ود دارد که
اعتیاد بیماری اس��ت و با ص��رف هزینه و انرژی
درمان میش��ود .اما این سوال مطرح میشود که
آیا همه معتادان بیمار هس��تند؟ یا عدهای که از
وج��ود خانواده ثروتمند بینصیبند ،همچنان در
رده انگلهای اجتماع هستند که باید هنگام گذر
از خیاب��ان از کنار آنها ،چش��مانمان را ببندیم یا
مس��یرمان را تغییر دهیم تا با آنها رودررو نشویم
و عدهای منتس��ب به خانوادههای خاص بیمارند
و باید برای بهبود آنها تالش کرد؟
برای بررس��ی هزین��ه کلینیکه��ای درمان
اعتی��اد خصوصی ب��ا چند مورد تم��اس گرفتم.
ن��کات جالبی درب��اره این کلینیکها به چش��م
میخورد .نکته اول اینک��ه تمامی کلینیکها به
زن��ان خدمات ارائه نمیدهند یا امکان بس��تری
زنان را ندارند.
ای��ن در حالی اس��ت که طی س��الهای اخیر
آم��ار اعتی��اد در زنان ب��ه مراتب افزای��ش یافته
و ای��ن رون��د صع��ودی همچن��ان ادام��ه دارد؛
بنابرای��ن بای��د اق��رار کنی��م ،خدماتده��ی
براس��اس نیازه��ای جامع��ه رش��د نداش��ته و
خ��ود را ب��ا واقعیتهای موج��ود منطبق نکرده
است.
نکت��ه دیگ��ر آنک��ه هزین��ه بس��تری در این
کلینیکها البته در ش��رایط  VIPاز ش��بی ۱.۵
تا  ۵میلیون تومان متغیر اس��ت؛ یعنی اگر فردی
برای ترک شیش��ه ،تنها برای م��دت یک ماه در
کلینیکی با امکانات اس��تاندارد بستری شود باید
از  ۴۵تا  ۱۵۰میلیون تومان هزینه کند.
این درحالی اس��ت که ترک اغلب مواد مخدر
فرآیند زمانبری اس��ت و در یک م��اه ،کار تمام
نمیش��ود؛ یعنی مراقبت و انواع مشاورهها باید تا
مدتها ادامه یابد.
بدون تردید بخ��ش قابلتوجهی از معتادان از
عهده تامین هزینههای ترک اعتیاد برنمیآیند.

سخن پایانی
ط��ی س��الهای اخی��ر و همزم��ان با ش��دت
گرفتن معضالت اقتصادی در کشور ،شاهد رشد
روزاف��زون آمار اعتی��اد بودهایم .س��ن اعتیاد در
کشور کاهشیافته است.
نبود دورنمایی روش��ن از آینده ،در دس��ترس
نب��ودن امکانات ب��رای تفریح و ش��ادی یا گران
بودن اینگونه تفریحات همگی موجب ش��دهاند
تا نوجوانان به س��مت ش��ادیهای کاذب یا انواع
مواد مخدر روی آورند.

همس��ایگی ای��ران ب��ا افغانس��تان بهعن��وان
بزرگترین تولیدکنن��ده مواد مخدر دنیا نیز این
روند را تسهیل کرده است؛ یعنی باید اعتراف کنیم
ترکیب ناامیدی و در دس��ترس بودن مواد مخدر،
آم��ار مصرف ای��ن مواد را بهش��دت افزایش داده
اس��ت .گرفت��اری اف��راد و بهوی��ژه نوجوانان در
دام مواد مخدر از آن دس��ته مواردی نیس��ت که
بهسادگی از کنار آن بگذریم ،این روند پیامدهای
بسیاری دارد.

طی سالهای
اخیر و همزمان
با شدت گرفتن
معضالت
اقتصادی
در کشور،
شاهد رشد
روزافزون آمار
اعتیاد بودهایم

یادداشت

ایجاد
 ۳۲خانه مهر
در کنار مرکز
بازپروری
«سروش»

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اش��اره به طرح ارائهشده
از س��وی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر ایجاد «شهر سالمت» در
جهت بازپروری معتادان ،گفت :طرح دهکده سالمت برای بازپروری معتادان
و حرفهآموزی و در نهایت بازگشت آنها به خانواده با ظرفیت  ۱۰هزار نفر به
ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائهشده است.
به گزارش ایس��نا ،سرهنگ عبدالوهاب حسنوند که برای پیگیری مصوبات
بازدی��د رئیسجمه��وری ب��ه مرکز س��روش رفته ب��ود ،با حض��ور در جمع

خبرنگاران ،بخش اداری ،س��تادی و انتظامی ،ساختمان چندمنظوره سینما
و تئاتر ،پارک ،مرکز مطالعات بالینی مواد مخدر و س��الن ورزشی را از جمله
بخشهای طراحیش��ده برای دهکده و شهر سالمت دانست و اظهارکرد :این
دهک��ده دارای تجهیزات مختلفی ب��ا ظرفیت هزار مترمربع و  ۲۱حرفه برای
مددجویان طراحیشده که یادگیری این حرفهها برای مددجویان اجبار بوده
و هم��ه بای��د آن را ی��اد بگیرند .وی خان��ه مهر در حال تاس��یس را از دیگر
بخشهای دهکده سالمت عنوان کرد و این را هم گفت که تاکنون  ۳۲واحد

از این خانهها احداثش��ده که تعداد آن باید ارتقا یابد .وی به کاس��تیهای
این مجموعه نیز اش��اره و با تاکید بر لزوم توجه مسئوالن برای کمکرسانی
به طرح دهکده س�لامت ،درباره مشکالت آبرسانی به مرکز سروش ،تاکید
کرد :مرکز س��روش از سال  ۹۷ایجاد ش��د و روزانه  ۱۵۰هزار لیتر آب برای
این مجموعه موردنیاز اس��ت که ماهان��ه  ۲۵میلیون تومان برای موضوع آب
این مرکز هزینه میکنیم و الزم اس��ت با کمک فرماندار و بخشدار مشکالت
پیرامون این فاصله طوالنی برای انتقال آب را برطرف کنیم.

نظمگریزی
یا اعتیاد
مرضیه احقاقی
خبرنگار

در جوام��ع مدرن ارتقای س��طح س�لامت
جامع��ه از اهمی��ت ویژهای برخوردار اس��ت،
چراکه ت�لاش برای بهبود س�لامت تکتک
افراد متضمن بهبود شرایط اجتماعی و حتی
توسعه است.
در طول س��الهای گذش��ته و بهواس��طه
س��بک غلط مدیریت حاکم بر کش��ور شاهد
انواع معضالت اجتماعی و فراگیر ش��دن آنها
در کشور هستیم.
در ای��ن می��ان ،اعتی��اد بهعن��وان یکی از
خطرناکترین آس��یبهای اجتماعی مطرح
میشود.
اعتیاد یعن��ی خروج از نظم��ی که جامعه
تعیین کرده است ،مقرراتی که براساس نظام
جامع��ه خوبند و الزمه بق��ای یک جامعه .ما
در نظ��م و قاعده زندگ��ی میکنیم اما هرگاه
از نظ��م و قاعده به تنگ میآییم به س��مت
اعتیاد میرویم.
ش��اید به همین دلیل نیز افرادی بیش��تر
ب��ا اعتیاد روبهرو میش��وند ک��ه نظمگریزی
بیش��تری دارند یا تن دادن به نظم اجتماعی
عمال سودی برای آنها ندارد.
ف��رد معتاد خالف قوانین گام برمیدارد اما
موضع دیگری ب��رای بروز خالقیت و آزادگی
خ��ود ن��دارد؛ بنابراین در چرخ��های مخرب
گی��ر میکند که درنهایت ب��ه نابودی او و در
مواردی اطرافیانش منجر میشود.
هر س��اله آم��اری از تع��داد اف��راد درگیر
ب��ا اعتیاد مطرح میش��ود تا جامع��ه امکان
برنامهریزی برای ش��رایط آنها را داشته باشد.
ف��ارغ از موفقیت یا ناکامی سیاس��تگذاران
در رسیدگی به ش��رایط این افراد باید تاکید
ک��رد که تقلیل دادن این انس��انها به آمار و
اعداد اش��تباهترین گام برای رفع این شرایط
است.
وقتی س��خن از انس��ان معت��اد میکنیم،
بحث فراتر از آمار و ارقام است ،اینجا مسئله
انس��انها مطرح است .انس��انی که داستانی
برای خود دارد ،مادر اس��ت ،پدر است ،فرزند
کسی اس��ت .دوست کس��ان دیگری است و
بهمرور همه اینها را از دس��ت میدهد و تمام
کسانش او را از دست خواهند داد .پس لطفا
این آدمها را به عدد و رقم خالصه نکنید.
راس��تی مقصر ای��ن اعتیاد کیس��ت؟ فرد
معت��اد؟ جامع��ه؟ خان��واده؟ آیا هرک��دام از
مایی که تاکنون ل��ب به مواد نزدهایم ،یا اگر
هم امتح��ان کردهایم ،تفننی ب��وده و دوباره
بازنگشتهایم ،قهرمانیم؟ آیا این حق را داریم
که معتادان را مورد عتاب و بازخواس��ت قرار
دهی��م؟ چندبار ب��ا دیدن یک انس��ان معتاد
صادقانه به این فک��ر کردهایم که اگر من در
شرایط و جایگاه او بودم ،اکنون چطور بودم؟
چندبار خوشحال شدهایم که جای او نیستم
و تالش کردهایم بهجای تمام ناکامیهایمان
فخر همین گرفتار نش��دن به افیون را به رخ
دیگران بکشانیم؟ چندبار با سوالپیچ کردن
افرادی که در گذش��ته در دام اعتیاد بودهاند،
زندگی را برای آنها تلختر کردهایم؟
تمام موارد یادش��ده تنها جنبهای کوچک
و گذرا از مس��ئله اعتیاد است؛ آنهم از زبان
فردی که درکی از این شرایط به معنی خاص
و عمی��ق آن ندارد و تنها ت�لاش کرده برای
چند ساعتی به شرایط افراد درگیر با معضل
اعتیاد فکر کند.
اما درس��ت آن است که برای درک اعتیاد
به س��راغ معتادان برویم .گفتوگو با کسانی
که هیچ تجربه عین��ی از اعتیاد ندارند ،هیچ
فای��دهای ندارد جز آنکه بح��ث را به مباحث
نظری بینتیجه تقلیل خواهد داد.

