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   سيمين جم
همه پ�در و مادره�ا نگران فرزندانش�ان 
هس�تند. ش�ايد حتي پ�در يا م�ادري را 
نت�وان در دنيا پيدا كرد ك�ه نگران فرزند 
خود نباش�د. اي�ن نگراني به ش�كل هاي 
مختلف خود را نش�ان مي دهد و البته در 
بسياري موارد نيز بي مورد و افراطي است 
اما واقعيت آن اس�ت گاه نگراني والدين 
يكي از بهترين سازوكارهاي دفاعي براي 
حفاظت از فرزندان است. البته نگراني به 
خودي خود كافي نيست و بايد مهارت هاي 
تربيت فرزند و برخورد با مشكالت بچه ها 
را بياموزي�د. اي�ن روزه�ا نگران�ي پدر و 
مادرهاي ايراني از خطرات و آسيب هايي 
كه فرزندانش�ان را تهدي�د مي كند زياد 
شده است. نگراني از دوست ناباب، نگراني 
از آس�يب هاي فضاي مج�ازي، نگراني از 
فريب بچه ها و نگراني از اعتياد. اما راهكار 
برخورد و مواجهه با اين نگراني ها چيست؟ 
و براي پيش�گيري از گرايش فرزندان به 

سيگار و مواد اعتيادآور چه بايد كرد؟ 
         

با توجه ب��ه اينكه خانواده اولي��ن نهادي است 
كه انسان به آن پا مي گ��ذارد و بزرگ مي شود 
و نهادي است كه حت��ي در سال هاي نوجواني 
و جواني بيش��تر زم��ان خ��ود را در آن سپري 
مي كني��م، ل��ذا در تأثيرگ��ذاري اي��ن نهاد بر 
شكل گيري شخصيت و نگ��رش فرد نمي توان 
ترديد ك��رد. از آنجا ك��ه نوجوان��ان و جوانان 
بيشترين آسيب پذيري را در برابر اعتياد دارند 
نقش خانواده ها در تربيت و هدايت جوانان در 
اين زمينه بسيار مهم و اساسي است و چنانچه 
بين والدين و فرزندان فاصله يا مشكلي وجود 
داشته باشد امكان انحراف و گرايش فرزندان به 

اعتياد افزايش پيدا مي كند. 
يافته هاي پژوهشي و آماري نيز نشان مي دهد 
ارتباط نزديكي بين خانواده و اعتياد وجود دارد. 
از آنجا كه در ميان اعضاي خانواده فردي كه از 
كودكي بيش��ترين زمان را با فرزند مي گذراند 
مادر اس��ت، بنابراين نقش م��ادران نيز در اين 

زمينه پررنگ تر است. 
ي��ك كارشن��اس آم��وزش و پ��رورش در اين 
ب��اره مي گويد: خان��واده سالم پادزه��ر مقابله 
و پيش��گيري فرزندان از مصرف م��واد مخدر 
صنعت��ي و شيمياي��ي است و تع��ادل رفتاري 
خانواده و توجه به توانايي نوجوان به زنگ نشاط 

و صميميت تبديل مي شود. 
به گفته مهدي��ه ماه��ان، فرزن��دان از دوران 
نوجواني تحت تأثي��ر برخورده��اي خانواده، 
محي��ط و جامع��ه، زودت��ر از ساير اقش��ار به 
رفتارهاي پرخطري همچون مصرف دخانيات 
و مواد مخدر صنعتي و شيميايي و روانگردان ها 
رو مي آورند كه تأثير بسيار مخربي در زندگي 

آينده آنها دارد. 
وي با بيان اينكه براي مقابله با اعتياد به مصرف 
مواد مخ��در صنعتي و شيمياي��ي كه در رأس 
آسيب هاي اجتماعي، اقتص��ادي و... قرار دارد 
باي��د اقدامات اساسي و ريش��ه اي انج��ام داد، 
تصريح مي كن��د: محيط سالم و ام��ن خانواده 
مي تواند مرهمي براي مقابله با اعتياد فرزندان 

باشد. 
ماهان مي گويد: بحث اجتماعي شدن مبارزه با 
مواد مخدر بايد رويكردش آگاهي و اطالع رساني 
به خان��واده باشد، زيرا تربيت اف��راد از خانواده 
شروع مي شود. بهترين راه اين است كه مشاوره 
دهيم، با خانواده ها صحب��ت كنيم و مربيان را 
توانمند كنيم تا بتوانيم برنامه هاي پيشگيرانه 

را به اجرا درآوريم. 
وي با اشاره به اينكه توانمندسازي خانواده بايد 
هدف اصلي در مقابله با اعتياد باشد، مي افزايد: 
سختگيري يا كنترل بيش از حد، ديده نشدن، 
تبعيض يا احساس جانب��داري و... از مواردي 
است كه فرزندان را به سمت مواد مخدر صنعتي 
و شيميايي س��وق مي ده��د. از سويي نگرش 
خانواده نسبت به مسائل اعتي��اد نبايد از روي 
تعصب و حب و بغض باشد تا حس كنجكاوي 
بيش از ح��د فرزن��دان را برانگي��زد، بلكه بايد 

هوشمندانه در اين زمينه عمل كرد. 
اين كارشناس با اشاره به نقش مهم مادران در 
اين زمينه اظهار م��ي دارد: نقش مادران بسيار 
كليدي و كاربردي است و ضرورت دارد در راه 
مقابله با اعتياد كالس هاي آموزشي، توجيهي و 

مشاوره اي براي آنان به منظور افزايش آگاهي 
درباره انواع موادمخدر، پيش��گيري و كنترل، 

برگزار شود. 
 وي تأكي��د مي كن��د: پيش��گيري از گرايش 
كودكان و نوجوانان ب��ه آسيب هاي اجتماعي 
از جمله اعتياد به مواد مخدر شامل مجموعه اي 
از خدم��ات و اقدام��ات مختل��ف در جه��ت 
مصونيت بخش��ي و توانمندس��ازي است كه با 
ارتقاي دانش و آگاهي نوجوان��ان و نيز اصالح 
نگرش آنها در كن��ار ارائه خدم��ات راهنمايي 
و مش��اوره از آنان در برابر رفتارهاي پرخطر و 

آسيب هاي اجتماعي فراهم مي شود. 
كارشناسان در خصوص مقابله با آسيب هايي 
ك��ه فرزن��دان خانواده ه��ا را تهدي��د مي كند 
توصيه هايي پيش��گيرانه به والدي��ن دارند. به 
اعتقاد آنان والدين ابت��دا بايد خودشان درباره 
مواد اعتي��ادآور اعم از علل و عوام��ل مؤثر در 
مصرف مواد، خط��رات، ع��وارض و عالئم آن 
اطالعات كاف��ي كسب كنند و پ��س از آن كه 
دانش و مهارت هاي خود را در اين زمينه افزايش 
دادند روش هاي پيش��گيرانه را به كار ببندند. 
والدين بايد فضايي ايجاد كنند كه فرزندان در 
آن احساس آرامش كنند و پدر و مادر را محرم 
اسرار خود بدانند. پس والدين نبايد عقايد خود 
را ب��ه زور به فرزندان تحميل كنن��د بلكه بايد 
به زبان آنان و از طري��ق گفت وگوي صميمانه 
در جهت تربيت و روشنگ��ري فرزندان عمل 
كنند. البته پ��در و مادرها باي��د مواضع خود 
را براب��ر سيگار و مواد مخدر و الكل مش��خص 
كرده و بدون تعارف و معذوريت در اين زمينه 
هشدارهاي الزم را به فرزندان خود بدهند. به 
شما والدي��ن گرامي توصيه مي ش��ود از قبل، 
خود را براي پاسخگويي به سؤاالت كنجكاوانه 
فرزندانتان آماده كني��د. ممكن است روزي از 
شما بپرسند كه آيا تاكنون مواد مخدر مصرف 
كرده ايد؟ اين فرصت خوبي است كه علت عدم 
مصرف خود را به زبان سال هاي جواني به آنها 
منتقل كنيد، يا اگر احياناً قباًل مصرف كرده ايد 
علت گرايش خود به مواد مخدر و سپس كنار 
گذاشتن آن را به ايشان بگوييد و اينكه حاال چرا 
مي خواهيد ايشان اشتباه شما را تكرار نكنند. 
به ياد داشته باشيد كه نباي��د مسائل را بيش 
از اندازه تش��ريح كنيد، مب��ادا كنجكاوي آنها 

برانگيخته شود. 
بدون شك رسالت شما به عنوان والدين كودك 
و نوجوان فقط محدود به آگاهي بخشي درباره 
خطرات مصرف مواد مخدر نيست، بلكه بايد با 
تقويت قدرت اعتماد به نفس، تصميم گيري و 
از بين بردن افسردگي و كم رويي فرزندان، آنها 
را در برابر شرايط آسي��ب زا و گرايش به سمت 
مواد مخدر مقاوم سازيد. راه مقاومت و پايداري 
در برابر فش��ار همساالن را در خصوص مصرف 
مواد مخدر به فرزندان ت��ان بياموزيد تا از »نه« 
گفتن به آنها نهراسن��د. نظم و قانون مناسب و 
سازنده مش��خصي در خانواده برقرار سازيد و 
براي سرپيچي از آن تنبيهات مناسبي در نظر 
بگيريد و قاطعانه آن را به مرحله اجرا درآوريد. 
وقت بيش��تري را با فرزندان تان صرف كنيد. با 
آنان به رستوران، پارك، كوه، سينما و... برويد. 
به اتفاق آنان به موسيقي گوش دهيد و از همه 
مهم تر به آنان ابراز عش��ق كني��د و بگوييد كه 
دوست شان داريد. از چگونگ��ي دوست يابي و 
معاشرت فرزندان خود با ديگران آگاه باشيد و 
با والدين دوستان شان ارتباط برقرار كنيد. در 
صورتي كه به منزل دوست ش��ان رفتند حتماً 
از حضور والدين ايشان در منزل مطمئن شويد 
و به حضور ساير اعضاي خان��واده اكتفا نكنيد. 
براي اوقات فراغ��ت آنان برنامه ري��زي كنيد. 
همواره آنان را به مطالع��ه، ورزش و تفريحات 
سالم ترغيب كنيد و زمينه اين امور را برايشان 

فراهم كنيد. 
شما به عنوان پدر و مادر موظف به اجراي تمامي 
اين موارد و حتي فراتر از آنچه گفته شد، هستيد. 
در واقع ايفاي نقش هاي متعدد در يك تربيت 
اصولي و سازنده برعهده والدين گذاشته شده 
است. والدين باي��د توانمندي ايفاي نقش هاي 
متعدد را داشته باشند. مهم ترين نقش والدين 
دوستي است. يك پدر و يك مادر بايد بتوانند 
بهترين دوست براي فرزند خود باشند، بهترين 
معلم و بهترين مشاور. تنها در اين صورت است 
كه مهارت ها و دانسته هاي خود را مي توانند به 

فرزندان شان منتقل كنند.

وظايف والدين در قبال تهديدهاي اعتياد
 فقط نگراني كافي نيست

مهارت فرزندپروري را بياموزيد

سبك تربيت

  از نگراني درباره سيگار تا وحشت آدامس مخدر
اگر تا همين چند سال پيش بايد نگران بوديم كه نوجوانان 
و جوان��ان سيگار را در س��ن پايين امتح��ان نكنند و به 
دخانيات گرايش پيدا نكنند اين روزه��ا اما بايد از آلوده 
شدن فرزندان مان به آدامس و شكالت هاي آغش��ته به 

مواد مخدر هراس داشته باشيم. 
سيگار شايد ارزان ترين و ساده ترين و سهل الوصول ترين 
ماده دخاني است كه يك نوجوان كم سن و سال را در سايه 
غفلت والدين، مدرسه، دستگاه هاي متولي و عدم اجراي 
قانون منع ف��روش سيگار به افراد زي��ر 18 سال، تهديد 
مي كند و يك دانش آموز كم سن و سال با پرداخت تنها 

200، 300 تومان مي تواند يك نخ سيگار بخرد. 
اما در كنار نگراني ها از شيوع مصرف سيگار بين نوجوانان 
و جوانان و دانش آموزان كه از آن ب��ه عنوان دروازه ورود 
به اعتياد نام برده مي شود اي��ن روزها نگراني هاي جدي 
درباره شيوع مصرف مواد خطرناكي به نام بيت، آدامس ها 
و شكالت هاي آغش��ته به م��واد مخ��در، دستمال هاي 
مرطوب كننده اعتي��ادآور، برچسب هاي اعتيادآور روي 
زبان و... وجود دارد و در حالي كه اخبار ورود و توزيع اين 
نوع اقالم و مواد مصرف��ي از سوي نهادهاي رسمي تأييد 
شده اما تاكنون هيچ راهكاري ب��راي جلوگيري از آلوده 

شدن نوجوانان و جوانان به اين مواد ارائه نشده است. 
شايد تنها راهكار براي جلوگيري از آلوده شدن نوجوانان 
و جوانان به اين م��واد و اقالم، هش��دارهايي باشد كه به 
خانواده ه��ا داده مي شود. حداقل ك��اري كه در سكوت 
دستگاه هاي نظارت��ي مي توان انج��ام داد اين است كه 
خانواده ها را نسبت به مصرف و شيوع اين نوع اقالم در بين 

دانش آموزان، نوجوانان و جوانان آگاه كرد. 
در وضعيتي كه فاصله عاطفي بين والدين و فرزندان روز 
به روز بيش��تر مي شود و در شرايطي ك��ه شاهد كاهش 
محسوس حضور يك يا ه��ر دوي والدي��ن در منزل به 
خاطر مشغله هاي كاري و تأمين مسائل معيشتي هستيم 
و با توجه ب��ه اينكه استفاده نوجوان��ان از دنياي مجازي 
بيش��تر شده و باعث ايجاد فاصله رفتاري بين والدين و 
اعضاي خانواده شده است بايد بيش از پيش مراقب بود تا 
نوجوانان ما به اين اقالم و مواد گرايش پيدا نكنند و زمينه 

اعتياد آنها به انواع مواد مخدر فراهم نشود. 
به طور حتم خانواده ها در اي��ن ميان نقش بسيار مهمي 
دارند و پيگيري هاي آنها و نظارت هايش��ان بر رفتارهاي 
فرزندان و كنترل محسوس و نامحسوس هرچه بيشتر آنها 
مي تواند اولين، بهترين و تأثيرگذارترين راهكار جلوگيري 

از گرايش نوجوانان به اين مواد باشد. 

  دختران جوان در معرض خطر
نگراني هايي كه در اين باره وجود دارد مختص نوجوانان 
پسر نيست بلكه آنهايي كه به دنبال آلوده كردن جوانان 
ما هستند و با توليد و وارد ك��ردن برخي اقالم خطرناك 

دختران نوجوان را نيز هدف قرار دادند. 
يكي از اين اقالم، دستمال كاغذي مرطوب كننده براي 
رفع خستگي پوست و جوان س��ازي آن است كه توسط 
فروشندگان زن در اتوبوس ها، مترو و اماكن پرتردد بانوان 
تبليغ و عرضه مي شود. بر اساس اعالم نيروي انتظامي، 
اولين گزارش از اين ماده جديد در سال گذشته به پليس 
ارائه شد. جنس اين ماده كه جزو مواد روانگردان محسوب 

مي شود شبيه كاغذ خشك كن يا پارچه است. 
مجيد ابهري آسيب شناس اجتماعي و استاد دانشگاه يكي 
از كساني است كه پيشتر درباره اين ماده اعتيادآور هشدار 
داده و گفته بود: دستمال هاي مرطوب كننده كه با فعاليت 
چهره به چهره توسط فروشندگان عرضه مي شود نه تنها 
موجب جوان سازي پوست نمي شود بلكه با ايجاد اعتياد 
به مواد مخدر صنعتي باعث بروز بيماري هاي متعدد نيز 

خواهد شد. 
او از ف��روش دستمال ه��اي مرطوب كنن��ده اعتيادآور 
در بازار، اتوب��وس و مترو خبر داده و گفت��ه بود: زنان و 
دختران مراقب دام جديد مافياي م��واد مخدر باشند. 
با توجه به گسترش فعاليت پليس مبارزه با مواد مخدر 
با قاچاقچي��ان، مافياي مواد مخ��در تاكتيك هاي خود 
را عوض ك��رده و اقدام به توليد و عرض��ه اقالم جديد با 

تبليغات كاذب كرده است. 
به گفته وي دستمال ه��اي مرطوب كننده كه با فعاليت 
چهره به چهره توسط فروشندگان عرضه مي شود نه تنها 
موجب جوان سازي پوست نمي شود بلكه با ايجاد اعتياد 
به مواد مخدر صنعتي باعث بروز بيماري هاي متعدد نيز 

مي شود. 
اين آسيب شناس اجتماعي تأكيد كرد: اين دستمال ها 
بعد از دو بار استفاده اعتياد ايج��اد مي كند و داراي مواد 
مخدر »السي من« از مش��تقات آمفتامين هستند و در 
ابتدا دستمال مرطوب كننده با قيمت ارزان بين 12 تا 15 
هزار تومان فروخته مي شود و سپس بعد از ايجاد اعتياد تا 

بسته اي 200 هزار تومان نيز عرضه مي شود. 
به گفته ابهري، با توجه به خط��رات و عوارض استفاده از 
اينگونه دستمال ها اطالع رساني الزم به دختران و زنان 

جوان مي تواند قدم مؤثري در پيشگيري و مقابله باشد. 
اين استاد دانش��گاه با اش��اره به اينكه در ه��ر بسته 10 
عدد دستمال مرطوب كننده اعتيادآور قرار دارد، گفت: 

در گذشته مافي��اي مواد مخدربه شكل ه��اي آدامس و 
شكالت اقدام به عرضه مواد مخدر مي كردند كه شناسايي 
و معرفي ش��ده و با شكست مواجه شدند ول��ي اين بار با 
عرضه اين دستمال ها قص��د آلوده سازي دختران و زنان 

جوان را دارند. 
  مضرات دستمال هاي اعتيادآور

مرتضي خوش گفتار، كارشناس درمان اعتياد نيز چندي 
پيش در گفت وگو با يك��ي از روزنامه ها در اين باره گفته 
بود: بع��د از هجمه زياد نسبت به شيش��ه و حش��يش و 
شفاف سازي عوارض آنها، مافياي موادمخدر دستمالي را 

علم كرده كه به نظر بي خطر مي آيد. 
او مي گوي��د: عوارض مص��رف مواد صنعت��ي از خانواده 
ان. پي. اس ه��ا و كانابينوئيدهاي صنعت��ي كاماًل روشن 
است كه مختل كردن بخش تفك��ر و پردازش اطالعات 
در مغز، از دست رفتن قدرت تصميم گيري، ايجاد مشكل 
در يادگيري، مختل شدن حافظ��ه كوتاه مدت، اختالل 
در درك احساس��ات، ايج��اد ناهماهنگي حسي عصبي 
و از دست رفتن توان سيستم عصب��ي مركزي در ايجاد 
واكن��ش نسبت به استرس ه��ا، انگيزه ه��ا و پاداش ها از 

جمله آنهاست. 
با كمي جست وجو در فضاي مجازي مي توان به تصاويري 
از اين دستمال ها نيز دست يافت. تصاويري از ماده مخدر 
جديدي در شبكه هاي اجتماعي منتش��ر شده است كه 
دستمال نام دارد. ظاه��ر اين ماده مخ��در بسيار شبيه 
دستمال مرطوب مي باشد. در تصاويري كه از آن در فضاي 
مجازي منتشر مي شود مي توان مشاهده كرد كه هر قطعه 
از دستمال به صورت پارچه روغني و مربع هاي كوچك نيم 

سانتيمتر در نيم سانتيمتر است. 

بررسي ها نشان مي دهد اين مواد از دسته كانابينوئيدهاي 
صنعتي است؛ موادي كه از نظر ساختار شبيه ماري جوانا 
است، اما مانن��د ماري جوانا و علف و گرس و حش��يش 
كاشتني نيست، بلكه موادي است كه در آزمايشگاه سنتز 
مي شود و اثرات توهم زايي و تخريبش از حشيش خيلي 

بيشتر و شديدتر است. 
شواهدي در خصوص اينكه طي شش ماه يا يك سال فرد 
را از پا مي اندازد وجود ندارد اما معم��والً اين مواد اثرات 
توهم زايي شديد دارند و هرچه مقدار مصرف شان بيشتر 
باشد توهم بيشتر خواهد بود و در بلندمدت بدبيني را نيز 

به فرد اضافه مي كند. 
اين مواد ممكن است حتي با يك بار مصرف، اعتياد ايجاد 
كنند و مطلقاً بايد از مصرف آن پرهيز شود. ان.پي.اس ها 
ممكن است هر نوعي داشته باشد، خوراكی، تزريقي و... اما 
اين نوع كه تحت نام دستمال ديده شده به وسيله سيگار 

مصرف مي شود. 
  خارهايي به نام گل

از بيت، آدامس و شكالت هاي اعتيادآور و دستمال هاي 
آغشته به مواد مخدر كه بگذريم اين روزها با ماده مخدر 
خطرناك ديگري به نام گ��ل نيز روبه رو هستيم كه چند 
سالي است دانش آموزان و دانشجويان را تهديد مي كند. 

همين ماه گذشته بود كه محمدرضا قديرزاده مديركل 
حوزه رياس��ت سازمان پزشك��ي قانوني كش��ور و دبير 
كارگروه تحقيقات مواد مخدر اين سازمان در گفت وگو با 
ايرنا از زنگ خطر و هشدار جدي در مورد ورود مواد مخدر 
سنتتيك صنعتي از دسته روانگردان ها به كشور خبر داد 
و گفت: اين ماده مخدر جديد با اسامي مختلف وارد كشور 
شده و موج جديدي از مصرف اين مواد را در صورت عدم 

مقابله مواجه خواهيم بود. 
او به تعويض ذائقه مصرف كنندگان مواد مخدر از سنتي 
به صنعتي به ويژه روانگردان ها، مواد توهم زا و محرك زا 
اشاره و تصريح كرد: بر اثر اين تغيير متد، مصرف شيشه 
و گل در بين جوانان به ويژه تحصيلكرده ها افزايش يافت. 
قديرزاده اف��زود: تبعات مصرف ماده روانگردان شيش��ه 
كه در دهه 80 در كشور شيوع يافت هنوز پايان نگرفته 
بود كه با ورود ماده گل در دهه ۹0 مواجه شديم كه اين 
ماده روانگردان در حال حاضر بعد از ترياك و مشتقات آن 
بيشترين آمار مصرف را داراست و بيشتر، جوانان درگير 

آن هستند. 
به گفت��ه وي در سال گذشت��ه ۴50 نفر ب��ر اثر مصرف 
روانگردان ها در كش��ور جان خ��ود را از دست دادند كه 

بيشتر اين افراد در رده سني 18 تا 35 سال بودند.

سبك مراقبت

در كنار نگراني ها از شيوع مصرف سيگار 
بين نوجوانان و جوانان و دانش آموزان كه 
از آن به عنوان دروازه ورود به اعتياد نام 
برده مي شود اين روزها نگراني هاي جدي 
درباره ش�يوع مص�رف م�واد خطرناكي 
به ن�ام بي�ت، آدامس ها و ش�كالت هاي 
آغش�ته به م�واد مخدر، دس�تمال هاي 
مرطوب كننده اعتيادآور، برچسب هاي 
اعتي�ادآور روي زب�ان و... وج�ود دارد

پدر! مادر! ما در معرض اعتياديم
مراقب آدامس و شكالت و دستمال كاغذي بچه ها باشيد

خانواده ه�ا نقش بس�يار مهم�ي دارند 
و پيگيري ه�اي آنها و نظارت هايش�ان 
ب�ر رفتاره�اي فرزن�دان و كنت�رل 
محس�وس و نامحس�وس هرچه بيشتر 
آنه�ا مي توان�د اولي�ن، بهتري�ن و 
تأثيرگذارتري�ن راه�كار جلوگي�ري 
از گراي�ش نوجوان�ان ب�ه م�واد باش�د

   مهدي ارجمند
هر دم از اين باغ بري مي رسد. اين ضرب المثل حاال شده حكايت ورود انواع مواد و خوراكي هايي كه خطر 

اعتياد را براي نوجوانان و جوانان بيشتر مي كند. 
زنگ خطر ورود اين نوع اقالم مصرفي در قالب هاي مختلف مانند دستمال هاي اعتيادآور، برچسب هاي روي 
زبان، آدامس، شكالت و... از چند سال پيش به صدا درآمد اما از آنجايي كه خواب مسئوالن دستگاه هاي 
مختلف در كشور مثل هميشه سنگين است، هيچ كس صداي اين زنگ خطر را نشنيد يا اگر هم متوجه آن 

شد خودش را به نشنيدن زد تا به خواب خوش و سنگين شان لطمه اي وارد نشود. 
در حالي كه مسئوالن دستگاه هاي متولي همچنان در عالم بي خبري و در خواب كامل به سر مي برند، هر دم 

اخباري در خصوص خطر گرايش نوجوانان و جوانان به اين اقالم اعتيادآور به گوش مي رسد اما نكته تأسف بار 
اينجاست كه هيچ يك از مسئوالن دستگاه هاي متولي به اين اخبار واكنش نشان نمی دهند. 

در اين ميان نه دستگاه هاي متولي فرهنگ و نه دس�تگاه هايي كه اين آسيب هاي مستقيم، جامعه هدف 
آنها را  تهديد مي كرد مانند آموزش و پرورش، هيچ گونه واكنش يا راهكاري براي مقابله با اين تهديد جديد 
اجتماعي ارائه ندادند و در اين ميان اين نس�ل نوجوان و جوان پاك ما هس�تند كه از روي ناآگاهي و عدم 
اطالع  دقيق از عوارض مصرف اين اقالم ناخواسته به دامن اعتياد و آسيب هاي اجتماعي كشيده مي شوند. 
در اين ميان خانواده مهم ترين نقش را در پيشگيري از خطراتي كه بچه ها را تهديد مي كند، دارد. امروز تمام 

فرزندان ما در معرض اعتياد هستند، پس خيلي بايد هوشيار باشيم. 

 مقابله با اعتياد
  از مسير
 آموزش خانواده

ديدگاه
هشدارهاي پي در پي كارشناسان نشان دهنده آن است كه براي جلوگيري از آلوده شدن 
نوجوانان و جوانان به مواد مخدر حتماً بايد راهكارهاي مناسبي تدوين و ارائه شود و در اين 
زمينه بي شك دستگاه هاي متولي بايد نسبت به آموزش، اطالع رساني و ارائه راهكارهاي 
مناسب اقدام كنند اما بررسي ها نشان مي دهد تاكنون از راهكار اساسي و مؤثر خبري نبوده 
است. واقعيت اين است كه در اين زمينه مهم ترين نق��ش را خانواده ها ايفا مي كنند و اگر 

همكاري نهاد خانواده نباشد، تالش ساير نهادها ابتر خواهد بود. 
جمشيد ميران كارشناس آسيب هاي اجتماعي در اين زمينه از نبود راهكارهاي مناسب به 
شدت گاليه مي كند و مي گويد: در حالي كه آسيب هاي اجتماعي فراواني در حوزه اعتياد 
نوجوانان و جوانان ما را تهديد مي كند، اما متأسفانه شاهد هستيم كه هيچ گونه راهكار جدي 

و مؤثر در اين خصوص از سوي دستگاه هاي متولي ارائه نشده است. 
او مي افزايد: مافياي مواد مخدر با عوض كردن اسم مواد مخدركه در حقيقت ترفند جديد 
آنهاست، اشتياق و تمايل نوجوانان و جوانان براي مصرف مواد جديد را برمي انگيزند؛ با اين 
حال هنوز راهكاري براي جلوگيري از آلوده شدن فرزندان مان به اين مواد مخدر ارائه نشده 

است. البته نه اينكه راهكاري وجود نداشته باشد، بلكه در عمل اقدامي صورت نمي گيرد. 
اين كارشناس آسيب هاي اجتماعي مي افزايد: هر روز شاهد ورود مواد مخدر جديد با اسامي 
گوناگون و قيمت هاي ارزان هستيم كه به شكلي بسيار ساده مصرف مي شود و اگرچه فرد 
ممكن است ابتدا از عوارض و تأثيرات منفي مصرف اين ماده خبر نداشته باشد اما در مدت 
زمان اندكي به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا مي كند، با اين حال عزم جدي براي تدوين 

راهكاري براي جلوگيري از آلوده شدن افراد به اين مواد مخدر جديد وجود ندارد. 
ميران خاطرنش��ان مي كند: از تدوين راهكار كه بگذري��م از اطالع رساني و آموزش هم در 
اين باره خبري نيست و در اين ميان انتظار اين است كه رسانه ها در اين خصوص بيش��تر 
فعاليت كنند و از طرفي نيز بايد خانواده ها را در اين باره بيش از پيش هوشيار كرد تا مراقب 
فرزندان خود باشند. آموزش خانواده ها اصل و اساس پيشگيري از آلوده شدن فرزندان به 
اعتياد و ديگر آسيب هاي اجتماعي است، از اين رو موضوع آموزش خانواده ها را در اين زمينه 
خيلي بايد جدي گرفت. در واقع مسير پيشگيري از تمام آسيب هاي اجتماعي از آموزش 

خانواده مي گذرد.


