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با فرد معتاد چه کنیم؟
|رضا فریدی، مشاور اعتیاد|

امروزه انســان ها و جوامع مختلــف در دنیا 
با مســائل و معضــات پیچیده تری نســبت 
به گذشــته روبــه رو هســتند. یکــی از این 
مســائل پیچیده که از آن حتــی به عنوان مادر 
آســیب های اجتماعی یاد می شود، سوءمصرف 

موادمخدر است. 
علت پیچیدگی آن این اســت که نه تنها خود 
فرد بلکه خانواده و جامعه را هم درگیر خودش 
می کند. پس نحوه مقابله و حل آن بسیار مورد 
اهمیت اســت. متاسفانه در کشــور ما به دلیل 
عدم  آمــوزش کافی، خانواده هــا نمی دانند که 
چگونه با یک فرد درگیر بیمــاری اعتیاد رفتار 

کنند. 
در اکثر مواقع شــاهد این هســتیم که بیمار 
توسط خانواده طرد می شــود و این طردکردن 
نشــأت گرفته از عــدم  آگاهی خانــواده از این 
بیماری مزمن جسمی، روانی و اجتماعی است؛ 
چراکه این تفکر در اکثــر خانواده ها وجود دارد 
که با طرد فرد مصرف کننده و به ته خط رسیدن 
او و درگیرشــدنش با انواع مشکات، سرش به 
سنگ خواهد خورد و این باعث قطع مصرف او 
می شود. می توان گفت که این نوع تفکر در بین 
خانواده ها از نظریه رایج از یک سری آزمایشات 
مرسومی که در اوایل قرن بیستم انجام شدند، 
شــکل گرفته است. شــما یک موش را در یک 

قفسی با دوبطری آب قرار می دهید. 
یک بطری فقــط آب و بطری دیگــر آب به 
همــراه موادمخــدر. تقریبا هر زمانــی که این 
آزمایش را انجام بدهید، موش بطری را انتخاب 
می کند که با موادمخدر مخلوط شــده است و 
آنقــدر از آن می خورد تا می میرد اما در  ســال 
1970میادی یک روانشــناس بــه نام بروس 
الکساندر به نکته عجیبی در مورد این آزمایش 
پی می برد. او می گفت، موش در قفس تنها بود 
و هیچ کاری به جز رفتن به ســراغ موادمخدر 
نداشــت. پس او این بــار آزمایش را به شــکل 

دیگری انجام داد.
 او این بــار تعــداد بیشــتر از یک مــوش را 
درقفس هایی باشکوه قرار داد و برای آنها پارکی 
برای بازی ســاخت. پارکی که در آن، توپ های 
رنگی، تونل هایی بــرای دویدن و از همه مهمتر 
دوســتانی برای بازی کردن وجود داشــت. در 
کنار اینها، او دو بطری از آب معمولی و دیگری 
بطری آب به همراه موادمخدر در قفس قرار داد. 
نکته شــگفت آور این بود کــه موش ها حتی 
اگر مجبور می شدند هم، آب بطری موادمخدر 
نمی خوردنــد... این آزمایش می خواســت این 
را بیان کند کــه خانواده ها به جــای کمک به 
بهبودی و برگشــت افراد ســوءمصرف کننده 
موادمخــدر، از جامعه طردشــون می کنند و 
پیداکردن شــغل و ثبات  رو براشــون مشکل 
می کنند و حتــی اگر فرد معتاد بــا موادمخدر 
دستگیر بشود، حمایت و امتیازات از اون سلب 

میشه و اون رو به زندان می اندازند. 
که دقیقــا همون قفس هســت. الزمه که ما 
جامعه ای هرچه بیشــتر شــبیه به اون پارک 
موش هــا و کمتر شــبیه قفس هــای انفرادی 
و بــدون ارتباط های عاطفی داشــته باشــیم. 
متضاد اعتیاد و هوشیاری نیست بلکه ارتباط و 
پیوند های عاطفی هست. پس گزینه طردکردن 
افراد و مخصوصــا نوجوانــان و جوانان درگیر 
بیماری اعتیــاد را برای همیشــه الزمه که از 

ذهن ها پاک کنیم.

نگاه

6 ورزشکار و قهرمان ملی برای توسعه فرهنگی و هم افزایی اجتماعی سفیر محیط زیست شدند.به مناسبت 4
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به عنوان سفیران محیط زیست انتخاب شدند. 

 6 ورزشکار ملی
سفیر محیط زیست

محمد باقرزاده| ثانیه شماری برای پرهیجان ترین رویداد 
ورزشی  سال ۲01۸ آغاز شده و میلیون ها بیننده در سراسر 
دنیا، خود را برای تماشــای دسته جمعی این مسابقات آماده 
می کنند. درحالی  که نمایشگرهای بزرگ بسیاری از شهرهای 
دنیا پیش از این و هنگام قرعه کشی این مسابقات به استقبال 
جام جهانی روسیه رفتند اما در ایران پخش فوتبال در پارک  ها 
و فضاهای شهری همچنان در انتظار تصمیم مسئوالن است. 
هرچند که در برخی شــهرها این موضوع قطعی شده است. 
حاال و آن طور که رئیس کمیســیون اجتماعی شورای شهر 
شیراز به »شهروند« می گوید، پخش فوتبال در پارک آزادی 
این شهر قطعی شــده و پیگیری های تیم مدیریت شهری 
برای دیگر پارک ها ادامه دارد. در اصفهان اما هیچ تصمیمی 
تاکنون اتخاذ نشده و شورا و شهرداری تاش چندانی برای این 
موضوع انجام ندادند. کرج و مشهد هم دو شهر دیگری اند که 
پیش از این امکان تماشای جام جهانی در نمایشگرهای بزرگ 
شهری آنها قطعی شده اســت. از بعضی شهرهای کوچک تر 
هم خبر می رسد که مکان هایی برای تماشای دسته جمعی 
فوتبال ملي پوشان ایران لحاظ شده است. پایتخت اما روزهای 
متفاوتی را پشت سر می گذراند و هنوز هیچ تصمیمی به مرحله 
نهایی نرسیده اســت. ماجرای پخش فوتبال در مکان های 
عمومی تهران از هفته های پیش و هنگام انتشار اظهارنظری از 
رئیس پلیس تهران مبنی بر ممنوعیت پخش فوتبال در کافه ها 
و رستوران ها آغاز شــد و همچنان ادامه دارد. این اظهارنظر 
رئیس پلیس، چند روز پس از انتشار، از سوی روابط عمومی 

این مجموعه تکذیب و مجوز پخش این مسابقات در برخی 
سینماها هم فراهم شد تا امیدها برای تماشای دسته جمعی در 

دیگر مکان های عمومی هم قوت بگیرد. 
 عضو شورای تهران: ظاهرا معاونت اجتماعی از نیروی 

انتظامی درخواست مجوز کرده است
اعضای شــورای یکدســت اصاح طلب تهران، حامیان 
جدی پخش فوتبــال در بوســتان ها و پارک های پایتخت 
هستند. نخستین روز همین هفته، »زهرا نژادبهرام«، عضو 
هیأت رئیسه این شــورا در نامه ای به شهردار تهران خواستار 
فراهم آوردن شــرایطی برای عملی شــدن این موضوع شد.  
نامه نژادبهرام با حمایت دیگر اعضای شــورا در شبکه های 
اجتماعی هم روبه رو شــد و یک روز پس از انتشار این نامه، 
شهردار تهران در جلسه علنی شــورا حضور یافت تا زمینه 
برای رایزنی بیشتر فراهم شود. نژادبهرام درباره نتیجه این نامه 
به »شهروند« می گوید: »من پیگیری کردم و آقای شهردار 
قول پیگیــری دادند و گفتند که اقدامــات مربوطه را انجام 
می دهند، یکشــنبه همین هفته این قول پیگیری را مطرح 
کردند.« این عضو هیأت رئیسه شورای شهر می گوید که دیگر 
مجموعه های زیرمجموعه شهرداری هم در این زمینه در حال 
تاش و پیگیری هستند: »سازمان زیباسازی هم اقدامات الزم 
برای نصب نمادها و تابلوهای حمایتی نسبت به تیم ملی را از 

امروز شروع می کند. معاون اجتماعی هم از نیروی انتظامی 
درخواســت مجوز را برای پخش این مسابقات در تعدادی از 
ورزشگاه های بزرگ و بوستان ها مطرح کرده است.«  نژادبهرام 
امکان تماشــای فوتبال به  صورت جمعــی و در مکان های 
عمومی را فرصتی برای زنــان می داند که تا اندازه ای هیجان 

تماشای فوتبال را تجربه کنند. 
 رئیس شورای شهر اصفهان: هنوز برنامه ای برای 

پخش عمومی تدوین نشده است
توضیحات رئیس شــورای شــهر اصفهان در گفت و گو با 
»شــهروند« امید چندانی برای فوتبالدوستان نصف جهانی 
ایجاد نمی کند و به نظر می آید آنها باید جام جهانی روسیه را در 
خانه یا کافه های این شهر تماشا کنند. »فتح اهلل معین« رئیس 
شورای شهر اصفهان در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه 
تصمیمی برای پخش فوتبال در میادین یا پارک های اصفهان 
انجام شده، می گوید: »در اصفهان هنوز برنامه ای برای پخش 
عمومی تدوین نشده و تصمیم نگرفته شده است؛ چون پیش 
از این هم سابقه نداشته اســت.« معین این تصمیم مدیران 
شهری را البته به اصفهانی ها هم نسبت می دهد: »اصفهاني ها 
عموما در منازل یا رستوران ها و شربت خانه ها جمع می شوند 
و فوتبال نگاه می کنند. تااالن سابقه نداشته که برای مشاهده 

فوتبال به پارک بروند.«

تالش شورا و شهرداری های کالنشهرهای ایران برای پخش فوتبال در مکان های عمومی ادامه دارد

جام جهانی در »آزادی«؟
  بررسی های »شهروند« نشان می دهد معاونت اجتماعی شهرداری تهران برای پخش عمومی بازی های جام جهانی از نیروی انتظامی 
درخواست مجوز کرده و مدیر مجموعه ورزشی آزادی می گوید زیرساخت های الزم برای نمایش بازی های جام جهانی 2018 روسیه در 

ورزشگاه آزادی فراهم شده تا عالقه مندان به ورزش بتوانند این مسابقات را همراه با اعضای خانواده خود تماشا کنند

روزهای داغ فوتبالی در پارک آزادی شیراز

کرج، مشــهد و حاال هم پارک آزادی شــیراز؛ 
تابستان نه چندان گرم شیراز، روزهای پرهیجانی 
را به انتظــار می کشــد و مدیران شــهری هم تا 
اندازه ای زمینــه را فراهم کرده اند. آن طور که عضو 
هیأت رئیســه شورای شهر شــیراز به »شهروند« 
می گوید، مجوزهای الزم بــرای پخش فوتبال در 
مهمترین پارک این شــهر صادر شده و تاش ها 
برای گرفتن مجوز برای چندین پارک در مناطق 
کم برخوردار هم ادامه دارد. »لیا دودمان« که خود 
جامعه شناس است و ریاست کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــورای شهر شیراز را برعهده 
دارد، درباره این موضوع می گوید: »ما این مسأله را 
از حدود یک ماه قبل پیگیری کردیم و قرار است این 
اتفاق در بافت تاریخی و برخی مناطق کم برخوردار 
صورت بگیرد. االن شورای تأمین برای پارک آزادی 
اجازه دادند که امسال جام جهانی را پخش کنیم.« 
او درباره نتیجــه پیگیری ها برای پخش فوتبال در 
دیگر مناطق هم می گویــد: »در بقیه موارد مثل 
مناطق کم برخوردار، می توانیم از فضای عمومی یا 
فرهنگسرا استفاده کنیم. فعا تمام تاش این است 

که دست کم در سه پارک مسابقات پخش شوند.« 
دودمان معتقد اســت که این اقدام می تواند اثرات 
مثبت زیادی برای شهر داشته باشد: »نفس کار بسیار 
عالی است، چون ما یک فضای شهری داریم که باید از 
آن، جهت تعامل و گفت و گو و نشاط عمومی استفاده 
کنیم. در جوامع دیگر که حتی ســنتی تر هســتند، 
می بینیم که هنگام یک رخداد ملی مثل فوتبال، همه 
در یک رستوران یا مکان عمومی به تماشای این اتفاق 
می نشینند. همنشینی حتی در دورافتاده ترین مناطق 
ایران همواره وجود داشته و این جزیی از فرهنگ ماست 
ولی در فضای شهری چندان این موضوع اتفاق نیفتاده 
اســت. این باهم بودن در یک فضای بیرونی کارکرد 
و اثرات متفاوتی دارد که ما این تجربه را ا ن شاءاهلل در 
شیراز تجربه خواهیم کرد.« این جامعه شناس درباره 
کارکردهای مثبت این اتفاق هم می گوید: »در مرحله 
اول این که مردم تجربه جدید و زیبایی از باهم بودن را 
خواهند داشت و این باهم بودن یک روح جمعی ایجاد 
می کند. این روح جمعی هم منجر به نشاط اجتماعی 
خواهد شد و تمرین مدارا کردن در کنار هم خواهد بود، 
چون در این فضاها همه اقشار اجتماعی وجود دارد، 
درنهایت منجر به تقویت همبستگی اجتماعی خواهد 
شد.« عضو هیأت رئیسه شورای شهر شیراز یکی دیگر 
از کارکردهای این اتفاق را کمک به اقتصاد شــهری 

می داند. 

تماشای خانوادگی جام جهانی در 
استادیوم یکصد هزار نفری آزادی

»عاقه مندان به ورزش می توانند همراه با اعضای 
خانواده، بازی های جام جهانی ۲01۸ را در ورزشــگاه 
یکصدهزار نفری آزادی تماشــا کنند.«؛ دیروز و در 
آخرین لحظات تنظیم این گــزارش، این موضوع را 
»ناصر محمودی فرد« مدیر مجموعه ورزشی آزادی، 
بیان کرد و گفت: »زیرساخت های الزم برای نمایش 
بازی های جام جهانی ۲01۸ روسیه در ورزشگاه بزرگ 
آزادی فراهم شده تا عاقه مندان به ورزش بتوانند این 
مســابقات جذاب و مهیج را همراه با اعضای خانواده 
خود در بزرگترین مجموعه ورزشی خاورمیانه تماشا 
کنند.« اما به نظر می آید این تنها بخشــی از پروسه 
ایجاد زمینه های الزم برای پخش فوتبال باشد. آن طور 
که ایسنا در این باره نوشت؛ هنوز مجوز پخش قطعی 
نشده، هرچند مدیران مجموعه ورزشی آزادی درحال 
فراهم کردن زمینه های این موضوع هستند: »طبق 
هماهنگی های صورت گرفته، یک نمایشگر بزرگ به 
مساحت 1۲00 مترمربع در قسمت روبه روی جایگاه 
ورزشگاه آزادی کار گذاشته خواهد شد تا تماشاگران 
از طبقه اول و دوم ضلع غربی ورزشــگاه، تماشــاگر 
بازی هــای جام جهانی ازجملــه دیدارهای تیم ملی 
فوتبال ایران باشند. این اتفاق برای نخستین بار است 
که در یک مجموعه ورزشــی داخلــی رخ می دهد 
و پیش بینی می شــود با اســتقبال عاقه مندان به 
ورزش در مرحله نخست 10 هزار بلیت فروخته شود. 
درصورت موافقت نهادهای دیگر، ویژه برنامه نمایش 
مسابقات جام جهانی در مجموعه ورزشی آزادی، از ۲4 
خردادماه همزمان با بازی افتتاحیه آغاز خواهد شد.«
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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 


