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مقدمه
دوست نازنينم دکتر فريد کرمی در شماره ی پيش نشريه مان ،مقاله ای به اسم »فرھنگ
سفره« به چاپ رساند .واقعيت اين است که سفره خورپروری ،فی نفسه مثل اعتياد به ھر
ماده و رفتاری ،سندرم ھای وابستگی سياسی اجتماعی فرھنگی خاص خود را ايجاد می
کند ،واجد عاليم محروميت يا ترک )چه در سفره خور و چه در سفره گستر( می باشد و
درمان خاص خود را در عرصه ھای اجتماعی ،اقتصادی و بين المللی ايجاب می کند.
در سالھای پايانی دوره ھشت ساله ی اصالحات ،دولتيان متوجه شدند که توسعه و مردم
ساالری،بدون برچيدن سفره و سفره ھای درشت و کوچک امکان پذير نخواھد بود و بدون
قطع تاثير پول ھنگفت عايد از صادرات نفت بر بودجه ی کشوری ،حل تمامی معضالت
کشور ،افسانه ای محال خواھد بود .دولت ھشتم  ،در حدود بيش از چھل ميليارد دالر)(1
از منابع حاصل از فروش نفت را در خزانه باقی گذاشت و اگر تفکر آن دولت ،سيطره اش
را براقتصاد و تصميم گيری ھای کالن،باقی می گذاشت ،قرار بود)نه تنھا مثل کشورھای
توسعه يافته ی نفتی ھمچون ممالک اسکانديناوی بلکه کشورھای غير دموکراتيک اما توسعه
گرايی ھمچون عربستان سعودی( با نام منابع متعلق به نسل ھای آينده ،اين پولھای ھنگفت،
دست نخورده باقی بمانند.
اما با شکست تفکر مزبور ،عزم دولتيان جزم گرديد که اين دالرھای نفتی بر سفره ی مردم
گذاشته شوند و گذشت آنچه دوباره در اين شش سال بر سر اقتصاد و سياست رفت.
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اما ھمچنان که نويسنده ی مقاله ی الھام بخش،سفره ی مادر و سفره ھای نوزاد را در بخش
بھداشت و درمان مورد تحليل و بررسی قرار داده بود ،ما ھم در اينجا بنا داريم که اثرات
سفره )ودر اصل سفره ی بزرگ زيرزمينی کشورمان( و فرھنگ سفره پروری را،صرفا"
در حوزه ی درمان اعتياد )و به طور خاص متادون درمانی يا درمان نگھدارنده با
آگونيست( مورد توجه و کاوش قرار دھيم و حرفھای عمده تر و اساسی تر)ھمچون داستان
پارادوکسيکال کوچکتر کردن دولت ،ھدفمندی متناقض نمای يارانه ھا و حتی خروج تصدی
گری ان جی اٌو ھای قديمی و استخوان دار مثل نظام پزشکی از تعرفه گذاری خصوصی(
را واگذار کنيم به کسانی که شايد ھيچوقت فرصت اظھار نظر دوباره را پيدا نکنند .البته
چنين مباد!

متن
نخست »:چه پيش آمده است؟«
دوم »:چه کار کرده ايم؟«
سوم »:چه بايد کرد؟«
متن اين مقاله را سه بخش کرده ايم :در بخش اول به شرايط فعلی کشور و وضعيت
اسفناک پيش آمده واپيدمی اعتياد در جامعه مان اشاره ای خواھيم کرد .در بخش دوم به
جايگزينی نگاه آسيب شناختی به تلقی جرم انگارانه در خصوص پديده ی اعتياد )البته با
نقايص و کمبود ھای خاص خودش( پرداخته می شود و در قسمت سوم آنچه از ديد علمی
برای حل معضل اعتياد در حوزه ی سياست ورزی ھای دولتی در بخش درمان الزم است،
مورد بحث قرار خواھد گرفت و در عين حال در تمام فصول نيم نگاھی به سفره و سفره ھا
خواھيم انداخت و در قسمت پايانی سعی خواھد شد به سواالت متداول در ارتباط با اين
بحث ،پاسخ داده شود.

چه پيش آمده است؟
از دھه ھای چھل و پنجاه که خزانه کشور از دالرھای نفتی انباشته می گشت و
مصادف با مدرنيزاسيون آمرانه ی جامعه ی ايرانی بود ،پديده ی اعتياد گسترش
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روز افزون می يافت ،اما در دھه ھای شصت و ھفتاد بود که اعتياد در جامعه ی ايرانی
مھار گسيخته شد و سياست ھای تأديبی واقتدار گرايانه ديگر جواب ندادند.
شکی ندارم که ھمه ی خوانندگان اين سطور به اصل»بقای ماده و انرژی« باور دارند .در
اجتماع نيز موضوع به ھمين منوال است :ھيچ انرژی ای )حتی انرژی ھای مخرب که در
اينجا منظورم انرژی ھای حاصل از غريزه ی مرگ فرويدی ھستند( از بين نمی روند،
بلکه از شکلی به شکل ديگر در می آيند .انرژی ھای ناشی از غريزه ی مرگ در ايران به
شکل اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر  ،باالخره خود را نشان دادند و سھم مردم از سفره
ی منابع زيرزمينی عظيم انرژی که صرف توليد و سازندگی نشد به جيب زمينداران و
قاچاقچيان مواد مخدر صادر شده از افغانستان و يا توليد کننده ھای مواد روانگردان صنعتی
)شيميايی( البراتورھای زيرزمينی داخلی يا خارجی سرازير شد.
انقالب اسالمی سال ،۵٧تغييرات عمده ای را در سياست ،اقتصاد ،فرھنگ و اجتماع موجب
گرديد .در تمامی جوامع بشری از لحاظ جغرافيايی و تاريخی ،مصرف و سوء مصرف
مواد روانگردان چيزی دايمی و ھميشگی است ،ھمچنانکه مصرف و سرو الکل در جوامع
غربی)نه البته حتما ً به شکل الکليسم( مسئله ای عادی است .منتھی مصرف الکل بعد از
انقالب به معضالت حيثيتی منجر می شد و از طرفی ،کتمان و جمع وجور کردن رفتار
ناشی از مصرف الکل کار آسانی نبود و حمل ترياک و پنھان ساختن آن خيلی راحت تر
بود.از طرف ديگر ،منش و رفتار معتاد مواد افيونی در جامعه ای که حاکميت آن به
مذھبيان واگذار شده بود ،قابل تحمل تر بود و حتی به سرکوب غرايزی که در جامعه ی بعد
از انقالب ،فی نفسه ،منشاء گناه محسوب می شدند ،ياری می رساند و بقول معروف استفاده
کنندگان را خويشتندارتر می کرد.
از طرفی درگير مسائل ديگری ھم شده بوديم :جنگ و تحريم ھای اقتصادی و قطع رابطه با
بخش بزرگی از جھان و غافل از گسترش سرسام آور اعتياد در جامعه و حتی در
بازماندگان مجروح جنگ .اين بود که چشم باز کرديم و به وضعيت بحرانی فعلی بر
خورديم :می گويند يک ششم مواد مخدر توليدی در جھان فقط در ايران مصرف می شود.
درست است که امروزه سوژه ی ژورناليسم بين المللی و پروژه ھای تخيلی سينمايی شده ايم
وکمی ھم در مورد واقعيت ھای جامعه ی ايرانی بزرگنمايی می شود و ھر چند ما مشکالت
فرھنگی عديده ای داريم ،اما آن ديوھايی ھم نيستيم که در فيلم "سيصد" در موردمان اغراق
کرده اند .اما ھمان واقعيت ھای اجتماعی مان که طعمه ی اغراق و بزرگنمايی ھم شده
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باشند ،بشدت تکان دھنده ھستند .آمار رسمی و اعالم شده از طريق دولت در چند سال پيش
که ممکن است کمتر از يک ششم آمار واقعی معتادين امروز نيز باشد ،بخودی خود سر به
فلک برده است) (٢و کوچه و خيابانھای شھرھای کوچک و بزرگ کشور ،مزين به خيل
معتادين بيکار شده است و روزی نيست که ھمکاران روانپزشک نگارنده ،چندين مورد
سايکوز)جنون( ناشی از مواد مخدر صنعتی را در مطب ھای خود زيارت نمی کنند و تازه
می دانند که کار مصرف کننده ھای شيشه فقط در موارد مزمن و عارضه داده شده ،به
درمانگران کشيده می شود.
از ھمه اين صحبت ھا تنھا يک نتيجه عايد می شود :ما در شرايط استثنائی از نظر تاريخی
در خصوص پديده اعتياد بسر می بريم .چرايش را می گذاريم که بطور تلويحی در بخش
ھای بعدی و يا در نوشته ھای جداگانه باز کنيم ،چرا که بشدت مناقشه آميز است و تلقی
نويسنده شايد از طرز نگاه رسمی و مقبول که بيشتر به توطئه ی جھانی عليه کشورمان
اشاره دارد ،تفاوت داشته باشد و در اين مقال نگنجد.

دوم
قبل از انقالب ھم نگاه آسيب شناختی به اعتياد )حتی در طبقات روشنفکرو تحصيل کرده(
ريشه ندوانده بود .بنظر می رسد که ھنوز يک معضل مھم نشده بود .اولين نگاه تاريخی از
اين نوع به اعتياد و معتادين به ده سال قبل مربوط می شود .دولت آن موقع زنگ ھای خطر
را بشدت بصدا در آورد .تشکيل مرکز ملی مطالعات اعتياد از ھمت آن دولت بود و ايده ی
تاسيس مراکز درمان سوء مصرف مواد به آن دوران بر می گردد .معضل بزرگی کشور را
به چالش و چاره انديشی واداشته بود .زمانی که حتی اعدام چند قاچاقچی مواد مخدر برايمان
نقطه ضعفی حقوق بشری محسوب می گرديد ،با وجود عدم ھماھنگی قوه قضائيه با تفکر
اصالحی چنبره انداخته بردولت مصمم گرديديم که به تنھايی در رفع ريشه ای بحران از
بطن اجتماع قدم ھايی را برداريم.
اين بود که از پتانسيل علمی بنظر انباشته شده در بخش پزشکی ياری طلبيده شد .مراکز
درمان سوء مصرف مواد براه افتادند و با سوبسيد دولتی داروھای آگونيست تقويت گرديدند.
لقمه ی بزرگ بتدريج برگردانده شد و نيازی به مدرک روانپزشکی برای متقاضيان تاسيس
مراکز احساس نشد .اينھا ھمزمان ھم بود با اتفاقاتی ديگر :تفکر اصالحی در دولت جاخالی
داد و با يک تير دو نشان زده شد .معضل بيکاری بخش بزرگی از پزشکان عمومی،
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پرستاران و تحصيل کردگان ديگر ھم ) با ھمان شيوه ی دکاندار و شاگرد( در ھمين يک
قدم می توانست حل شود.
بتدريج شرايط تاسيس اين مراکز چنان الغر شد که شايد امروز مراکزی وجود داشته باشند
که از بدو راه اندازی آنھا تا بحال ،پای پر محبت ھيچ روانپزشک و روانشناس بالينی به
کفشان نخورده باشد ،مگر بعنوان بيمار! پزشکان عمومی با آموزش ھای يک دو ھفته ای
مسئول فنی اين مراکز می شوند تا بکوشند که حيثيت و آبروی کشور بيشتر از اينھا ديگر
خدشه دار نشود .در ھر کوچه ای ھم اين مراکز مثل مور و ملخ سر بر آورده اند و سالی يا
دو سال يکبار پذيرای تعدادی بازرس دانشکده ی علوم پزشکی ھستند .بازرسانی که اگر اين
مقاله را بخوانند ،شايد تنھا نوشته ای در مورد اعتياد باشد که در عمرشان خوانده باشند.
در حال حاضر درکشور بجز يک يا دو مورد دولتی )با نقايص خاص خود( مراکز  TCيا
جوامع درمانبخش ) (therapeutic communityنداريم مراکز درمان سوءمصرف مواد
تنھا جاھايی ھستند که رقبای مغازه ھای داروھای سنتی ) وبا اصطالح گياه دارويی( و
ھمچنين شرکت ھای نامرئی وارد کننده ی داروھای ترک اعتياد که از طريق شبکه ھای
تلويزيونی ماھواره ای در ھر خانه ای شنونده و بيننده پيدا کرده اند ،شده اند .دانشگاه ھای
علوم پزشکی و شبکه ھای بھداشت و درمان چپ و راست مثل ريگ به آنھا جواز می دھند.
يکی دو بازديد از ساختمان محل احداث و بازرسی از چند تا اطاق و روئيت چند مدرک از
قبيل پرستاری و روانشناسی بالينی و ...که در ھمان نگاه اول نيز دارندگان اين مدارک،
ضعف بنيه ی علمی کشور را به رخ می کشند (٣).و تازه  ،ھمگی فرعی و برای خالی
نبودن عريضه جمع شده اند و موضوع اصلی نخود برره است ،يعنی سھميه ی آگونيست که
متاع و خوراک اصلی اين سفره است.
بی انصاف ھم نباشيم ،اين مراکز توانسته اند بناچار تنھا در اقليتی از معتادين ،اعتياد به
مواد نشئه آور را به اعتياد کم ضررتر به داروھايی نظير متادون و بوپرونورفين تبديل
کنند ،که البته فلسفه ی اصلی درمان با آگونيست ھم ،پيشگيری از جرم و جنايت ھای ھمراه
اعتياد و نيز پيشگيری از رفتارھای خطر آفرين ھمچون تزريقات آلوده ی وريدی و ھمچنين
کاستن از ريسک ابتالی معتادين  IVبه  HIVبوده است .بنابراين باز ھم ھمان ملودرام
ھميشگی تاريخی در کشور ،دارد تکرار می شود":چه می خواستيم ،چی شد؟" قرار بود
بسيج سراسری که داعيه دارش جامعه ی رشد کرده ی پزشکی باشد ،برای ريشه کنی اعتياد
در جامعه شکل بگيرد .ما ايرانيان به سفره و فرھنگ سفره ای عادت کرده ايم .از ھمه ی
آن رويا ھا و نقشه ھای آينده ،فقط سفره ای به اسم متادون بجا مانده است و خوش بينانه
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ترين سناريوی آن ھم اين است که متادون با واسطه ی مراکز درمان سوءمصرف مواد از
کارخانه ھای دارو سازی و دانشگاه ھای علوم پزشکی به شکم معتادين سرازير شود .دور
باشند سناريوھای ديگری که با بد بينی بيشتر می شود ديد .اما يادمان باشد که در فرھنگ
سفره ،ھيچ چيزی بعيد نيست!

سوم :چه بايد کرد؟
اوالً بايد درست ديد .در تمامی آمارھا چه آمار رسمی مبنی بر يک ميليون و دويست ھزار
نفر معتاد و ھشتصد ھزار نفر سوءمصرف کننده و چه آمارھای مخدوشی) (۴که مثالً
نگارنده چند سال پيش از کارشناسان و روانپزشکان مرکز ملی مطالعات اعتياد گرفته است
)رقم سه ميليون و دويست ھزار نفرمعتاد( تعداد پائين تر سوءمصرف کنندگان از معتادين
)وابسته ھا به مواد( ،شک بر انگيز است و اصوال" بايد نسبت سوءمصرف کننده ھا به
وابسته ھا بيشتر باشد .اگر بخواھيم چرايی معکوس شدن اين نسبت را در اين برآوردھا،
خيلی سريع و با استفاده از عقل سليم ) Common senseو نه پژوھش گسترده( پاسخ
بدھيم ،بايد بگوئيم که کتمان مصرف بوسيله ی سوء مصرف گران که )ھنوز به تحمل و
وابستگی نرسيده اند و تجربه ی عالئم ترک را نداشته اند و بنابراين( چھره و اندام
وسايکوموتور آنھا نمی تواند شناساننده ی رفتارشان باشد ،در جامعه ای که بتازگی از تلقی
جرم انگارانه به اعتياد به نگاه آسيب شناختی تغيير وضعيت داده است ،موجب اين ابھام در
ارزيابی می گردد .ھمچنين اگر بخواھيم درست تر ببينيم،بايد اذعان کنيم که نسبت بسيار
کمی از معتادين برای ترک به مراکز رسمی )تاسيس شده با جواز ھای دولتی( مراجعه می
کنند .از کمپ ھای تاسيس گرديده تحت نظارت بھزيستی که می گذريم که مقاله ای جداگانه
با آه و ناله ی فراوانتر را می طلبد.
ثانيا ً ،وقتی درست ديديم و درست تر ارزيابی کرديم ،آنوقت است که روش مقابله ای
صحيحی انتخاب می کنيم .باز در اينجا نگاه پيشگيرانه بماند به فرصتی ديگر؛ چرا که در
نگاه پيشگيرانه که مبحث بسيار مھمی است ،ناگزير خواھيم بود از ساختار اقتصادی کشور
تا سياست ھای فرھنگی و بين المللی ،از فضاھای آموزشی کشور گرفته تا تئوری
محروميت-پرخاشگری جان دالرد ، Frustration‐Aggressionاز فقدان لبخند ھايی که در
لبان جوانان می بينيم تا ايست ھای بازرسی در خيابانھا ،دعوت کنيم که در اين چند صفحه
خودی نشان بدھند و طوری بشود که خود اين چند صفحه ھم ديگر نتواند خودی نشان بدھد.
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اما حتی در ابتدای نگاه به بخش درمان صحيح اعتياد نيز ناگزير بايد بالفاصله بگوئيم:
اين معضل عظيمی که با صرف ميلياردھا دالر ما را به اين نقطه ی سياه و بحرانی و
وضعيت فالکت بار رسانده است با ھزينه کردن چندين ھزار يا ميليون تومان ،درست شدنی
نخواھد بود(۵).
مراکز درمان سوءمصرف مواد که به تقليد از کشورھای توسعه يافته در کشورما تاسيس
شده اند ،حتی در اشکال ابتدايی ھم به اين صورت نبودند .فلسفه ی اصلی جوامع درمانبخش
که ابتدائا ً جدا کردن معتاد از اجتماع است .در مدت جداسازی که بطور متوسط ممکن است
شش ماه طول بکشد ،روزھا و ھفته ھای اول صرف درمان عالئم ترک و فرصتی می شود
برای سم زدايی .در مدت باقيمانده ی اقامت در  TCمعتادين عالوه بر مدارا و ياد گرفتن
چگونگی کنار آمدن با وسوسه ی مصرف مواد در اصل تمرين می کنند که اين بار بدون
استفاده ار ماده مخدر در اجتماع بسر ببرند .در صورت لزوم تحت نظارت مرکز)(TC
حرفه و فن می آموزند .اگر احيانا ً در سالھای اعتياد مھارت ھای معاشرت و دوست يابی
را فراموش کرده باشند ،دوباره به آن فنون مسلح می گردند.
تعارضات روانشناختی بيماران که در شروع روند سوءمصرف مواد در آنان نقش داشته
است ،با کمک درمانگران بايد مورد ھدف بھبودی قرار گيرد .اگر چنانچه مشکالت روانی،
عاطفی )وحتی جنسی( بروز کرده باشد ،روانپزشکان در رفع آنھا خواھند کوشيد.
بنابراين برای ھر کدام از اين مراحل،اگر تراکم و ترافيکی از لحاظ تعداد بيماران پيش
بيايد؛ يعنی مثالً ھر روانپزشک نتواند برای ھر بيمارروزانه بيش از چند دقيقه وقت
بگذارد،ممکن است تمامی اين اقدامات با يک آن غفلت بيمار در مصرف مجدد ماده بباد
برود و آن درمانگر مسئول انگاشته خواھد شد .پای قاچاقچيان خرده پا نيز نبايد در قالب
ھمراه بيمار يا عيادت کننده به چنين مراکزی باز شود و امکان فرار آنھا که مثال" قراردادی
شش ماھه برای اقامت بسته اند ،نبايد بسھولت مورد غفلت واقع شود.
پس ميبينيم که اقدامات حفاظتی خاصی که نيازمند صرف ھزينه ھايی جدی است ،الزم
خواھد بود .در ھمين جا نبايد فراموش کنيم که TCھا نه صرفا ً مراکز تأديبی و حفاظتی
ھستند و نه صرفا ً مراکز مراقبتی و درمانی ،ولی در عين حال ھر دوی اينھا ھم الزم است
باشند و ھمچنين در يک مرکز مثال"پنجاه نفره شايد به چندين روانپزشک و پزشک عمومی،
ده پرستار و روانشناس بالينی و ....نياز باشد ،بطوری که روانشناسان و پرستاران و
پزشکان کشيک نيز در اوقات شب و روزھای تعطيل در مرکز حضور داشته باشند.
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اگر بخواھيم که از طوالنی تر شدن مطلب جلوگيری کنيم ،در مورد مراکز روزانه ی
درمان سوءمصرف مواد ،فقط بايد به ھمين مطالب اين را اضافه کنيم که در طول ٢۴ساعت
شبانه روز ،برای بيمارانی که بطور سرپايی تحت درمان مرکز ھستند ،ھمين پرسنل بايد
ھر لحظه در دسترس باشند ،بطوريکه با يک بحران ،مثالً  suicideيا خود کشی يک
بيمار به مرکز فراخوانده شوند و يا با يک خودرو ،اکيپ مورد نظر به محل بحران فرستاده
شود .پرستار مرکز بايد بدقت مدد جويانی را که برای گرفتن آگونيست غيبت کرده اند،
پيگيری کند و در صورت لزوم به محل کار يا منزل بيمار عزيمت نمايد .مدد کار اجتماعی
که از بابت آموزش ھای بيمار در خصوص حرفه و غيره ،خيالش راحت شده است شايد
الزم شود که با بيمار برای پيدا کردن کار مناسب ھمراھی و ھمکاری کند و در صورت
لزوم بيمار را در محل کار جديدش تضمين خواھد کرد .اکثر امکانات ورزشی و ھنری و
مطالعاتی و .....نيز برای مدد جويان بايد فراھم شود و...و...و....
اين رويای شيرين را که معلوم نيست که اولين بار به مخيله چه کسی راه يافته بود ،در
ھمين جا قطع می کنيم .ھيچکدام از ما حتی خواب اين امکانات را تا بحال نديده ايم و
ھمچنانکه گفتم اينھا ھمه نيازمند صرف ھزينه و وقت و پرسنل و ھوشمندی و انرژی
انسانی و ...مھمتر از ھمه عزمی جدی است و گرنه با اين ديدگاه که سفره ای را که در
جايی گسترده شده بود ،جمع کنيم و در مکانی ديگر و با اسمی متفاوت تر و نجات دھنده
تربگستريم ،راه به جايی نخواھيم برد (۶).راه چاره ھر چه باشد ،فعال" که بايد از جمع
کردن سريع ھمين سفره ھای متادون شروع کنيم.

سواالت
در مقدمه گفتيم که با مطالعه ی اين نوشته ،سواالتی برای خوانندگان طرح خواھند شد .در
شش جای مقاله با رقم ھای١تا ۶عالمت زده ايم که بنظر جاھای سوال برانگيزی خواھند
رسيد و به سوالھای احتمالی پاسخ داده ايم:
-١سوال :برای يک دولت ھشت ساله ،چھل و چند ميليارد دالر مگر رقم پس انداز بااليی
است؟
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پاسخ  :مسلما ً نه! اوالً آن دولت وارث بدھی ھای کالن دولت ھای قبلی بود و مشکالت
اقتصادی فراوانی برايش بجا مانده بود .ثانيا" شايد پس انداز منابع حاصل از فروش نفت
حتی بميزان يک دالر ھم برای دولت اصالحات ،کار ساده ای نبود .برای دولتی که می
توانست در سالھای پايانی دوره ی خود ،با به سفره مردم گذاشتن اين پولھا ،توده ی مردم را
از خود راضی نگه دارد ،اين کار فقط يک بدعت در تاريخ اقتصاد سياسی کشور بود و در
اصل عملی سمبوليک محسوب می شود.
-٢سوال :آيا ممکن است احدی از خوانندگان نشريه ،ھمين چند جمله را بزرگنمايی شرايط
موجود در زمينه ی اعتياد بوسيله ی نويسنده ی مقاله تصور کند؟
پاسخ :ابدا"! اگر خوانندگان نشريه ،گروه اجتماعی خاصی بودند که ھر صبح کارشان در
فضايی بريده از جامعه و پشت ميله ھا يا درب ھايی آھنين شروع می شد ،ممکن بود به اين
سطور اعتراض کنند .اما خوانندگان اين صفحه ھا ،خوشبختانه يا بدبختانه پزشک ھستند و
چه بسا پزشکان معالج اعتياد و روانپزشکان و ...آنھا خوب می دانند که تازه ،نويسنده در
انعکاس شرايط ويژه کشور کمی ھم احتياط بخرج داده است) .بدبختانه را بخاطر اين در
اينجا آوردم که مبادا در اين کوری آماری ،ھمنوايی گوينده و شنونده ،خطايی  Biasرا ببار
آورد که صدای معترض را در خود خفه کند!(
-٣سوال :چرا کمبود و ضعف بنيه ی علمی کشور؟ آيا اين يک توھين يه سطح علمی
خوانندگان نشريه ھم نيست؟
پاسخ :ممکن ھم ھست که باشد .اما تاثيرات گسترش نگاه سفره ای به کنکور ،اشغال رانتی
کرسی ھای ھيئت ھای علمی دانشگاھھا و نگاه فرصت طلبانه به مدارک علمی نه بعنوان
ابزارھايی برای ارتقا و گسترش سطح و فرھنگ توليد ،بلکه بمثابه ی پله ھايی برای صعود
به ميدانھای دست اندازی يه سفره ھای رنگين تر و فتح قله ھای بلع لقمه ھای لذيذ تر ،شايد
امروز در ھمين حوزه ھم دارد خودش را نشان می دھد.
در مقابل اين سوال متقابالٔ پرسيده می شود که با توجه به ساختارھای ايده آل علمی و
منطقی مراکز درمان سوءمصرف مواد که در متن توصيف گرديدند و با عنايت به اينکه
ميدانيم که حتی يک مرکز اينچنينی را در کشورمان سراغ نداريم ،آيا حتی ايده و رويای راه
اندازی چنين مراکزی تا بحال به مخيله ی يکی از بنيانگذاران مراکز)و يا بھتر بگويم( سفره
ھای کوچک ترک اعتياد ،راه يافته است؟ اگر راه يافته باشد ،در ھمين جا از ھمان عزيز،
جانانه عذر خواھی می شود!
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-۴سوال :چرا آمارھای مخدوش؟
پاسخ :دوست خوش برخورد بنده جناب آقای دکتر مھرداد راسخی)معاون اداره ی دارو و
غذای دانشکده ی علوم پزشکی استان البرز( که شير جريان آب باريکه ی سفره ی متادون
در دستان مھربان وی می چرخد ،يک روز با ھمان منش پر حوصله و مھمان نواز خودش
ھمراه با چايی و شکالت ،داشت برايم آمار مراجعين مراکز ترک اعتياد حوزه ی استحفاظی
خودش ،تفکيک ھای سنی -جنسيتی ،انواع مواد صنعتی و سنتی و ...از اين قبيل چيزھا
را ،که زحمت کشيده بود و بر پايه ی گزارشات مستقل ھر کدام از مراکز تنظيم کرده بود،
می خواند؛ اما چون شکالتھايش فوق العاده خوش مزه بودند ،مجبور شدم که شليک خنده
ھايم را بخورم وبه ايشان نگويم که "دکتر!بی خيال!" .بعدھا ديدم که اين خنده و آن کنايه،
فقط سوءظن دوستی را از دوستی ديگر بر می انگيخت )يعنی ايشان را از آن به بعد ،تنھا
به آمارھای مرکز خود بنده ،بی اعتماد می ساخت(.
 -۵سوال :خب حاال منظور از اينھا که گفتيد چيست؟
پاسخ:بتازگی با ھمسر بيچاره ی يکی از بيماران مرکز ترک اعتياد خودم )يعنی مرکز
فروغ( ،مصاحبه می کردم و از او )با چند بچه قدو نيم قد( چنين شنيدم " :آقای دکتر ،االن
ديگر ،يارانه ھايمان را ھم خودش می گيرد و می برد تا برای خودش مواد بخرد!"
 -۶سوال :آيا واقعا ٔ خود نگارنده ،مشکل شخصی با متادون درمانی ندارد؟
پاسخ :يک روز که با کيسه ھای خالی متادون ،از پله ھای دانشکده ی علوم پزشکی کرج
داشتم پائين می رفتم ،به سرور گرامی ،جناب آقای دکتر صداقت ) رئيس نظام پزشکی
کرج( بر خوردم که در حال باال رفتن از پله ھا بود .ايشان پرسيدند ":اينھا چيه"؟ گفتم" :ما
ترک اعتياد ھستيم ديگه ،آقای دکتر"! فرمودند" :انشاﷲ که خود اعتياد نباشيد"! امروز شک
دارم که واقعا ٔ ما ھم خود اعتياد نباشيم!
موخره
و شما که بيشتر می خوانيد
سپيد مانده ھای کاغذ شعرم را،
تا سيه پاره ھاش
و نگفته ھا را،
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از
بغض آلوده ھاش،
باور کنيد!
٩٠/۵/٣١
کرج
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