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گزارش میدانی »شهروند« درباره تصویر ذهنی اجتماع از معتادان بهبودیافته برای اشتغال

بهناز مقدسی| یــک روی سکه نشان می دهد 
هرساله حدود 3 میلیارد دالر  گردش مالی موادمخدر 
در ایــران رقم می خورد و روی دیگر ماجرا  نشــان 
می دهد که دســتگاه های مســئول برای بیش از 
1500 نفر از معتــادان بهبودیافته ایجاد شــغل 
می کنند، چراکه اگر این اقدام انجام  نشود، به گفته 
علیرضا جزینی، قائم مقام وزیر کشــور در ســتاد 
مبارزه بــا موادمخدر 80درصد افــراد بهبودیافته 
مجددا به سمت اعتیاد روی می آورند. گردش مالی 
موادمخدر دور خــودش را می زنــد و از آن طرف 
عده ای مــواد را می خرند و معتاد می شــوند و این 
چرخه هیچگاه متوقف نشده است. با یک توضیح 
ساده، یعنی هزاران معتاد هم که ترک کرده باشند، 
یا دوباره به اعتیاد روی آورده اند یا قربانیان جدیدی به 
این آمار اضافه شده اند که مواد روی دست قاچاقچی 
باد نکرده و چرخش چنان چرخیــده که این رقم 
میلیاردی بزرگ را به جیب زده اند  و هر ساله این رقم 

بزرگتر شده است. 
نتیجه مطالعات نشــان می دهد اشــتغال یک 
عامل بازدارنده برای بازگشــت مجــدد به دنیای 
اعتیاد یا حتی ایجاد انگیزه برای ترک اعتیاد است، 
همچنین آمارها  از وجــود یک میلیون و 325 هزار 
معتاد در کشور خبر می دهند و درنهایت اعالم شد 
بــرای 1500نفر از معتادانی که با اراده خودشــان 
مواد را کنار گذاشــته اند، فرصت شغلی ایجاد شده 
است. رقمی که نسبت به تعداد معتادان کل کشور، 
هرگز عدد مطلوبی نیســت. با این حال اشتغال در 
ســطح کالن اگرچه وظیفه دولت است اما تابوی 
اعتیاد همچنان دست وپای کارآفرینان را بسته نگه 
داشته و معتاد در نگاه ما هنوز مجرم است! داستان 
یک پرسش ســاده از صاحبان مشاغل مختلف که 
برای اســتخدام کارکنان خود، جوینــدگان کار را 
از فیلتر آزمایش ســوء مصرف مواد عبور می دهند 
نیز همین را نشــان می دهد. معتادان که نه، حتی 
بهبودیافته ها هم هرگز شانســی برای بازگشت به 
دنیای قبل از اعتیادشــان ندارند و هنوز برچسب 
معتاد را یدک می کشــند و انگار چه خوب باشند و 
چه بد این بیماری به پایشان نوشته شده است. این 
را آمار غیررســمی از معتادان بهبودیافته که هنوز 
برای کاریابی با مشکل مواجه هستند و آمار رسمی 
بازگشت مجدد افراد معتاد و شروع دوباره مصرف 
مواد به دلیل بیکاری، پذیرش نشــدن اجتماعی و 

طرد فرد از سوی خانواده نشان می دهد.
هرکســی قصه خودش را دارد. به تعداد آدم های 
زمین باورهایی وجود دارد که شاید تنها مختص به 
یک نفر باشد. هرکس به سهم خودش و با تصورات 
ذهنی اش، رفتار شخصی و اجتماعی متفاوتی دارد، 
به همین خاطر تصمیم گرفتم برای تهیه گزارشم با 
کسانی که داشتن سوء پیشینه افراد جویای کار برای 
محل کارشان قبح دارد، یا به معتادان بهبودیافته باز 

هم به شکل مجرم نگاه می کنند، گفت وگو کنم.
معتادی که ترک کرده باشه ندیدم

میوه فروشــی شلوغ است. مشــتری ها تندتند 
درحال ســواکردن میوه هستند. کمی آن طرف تر 
پیرمردی با گویش آذری درحال تبلیغ هندوانه ها 
است. پسرک  تروفرز پشت دخل، درحال وزن کردن 
خرید مشتریان است و بغل دستی اش رقم ترازو را 
روی ماشین حساب ســوار می کند و تندتند نرخ 
می دهد. شــباهت و گویش شان نشــان می دهد 
برادرنــد و در مغازه پدرشــان کار می کنند. با این 
حال تا کلمه اعتیاد را از من می شــنوند، کیسه ها 
را رهامی کنند و می گویند: »خانــوم، منظورتون 
خودتون هستید؟!« با هم می خندند و توجه همه را 

به من جلب می کنند.
»من خبرنگارم و در مورد کارآفرینی برای معتادان 
گزارش تهیه می کنم. می خواستم بدونم اگر یک فرد 
معتاد به کار نیاز داشته باشه، تو مغازه تون بهش کار 

می دید؟«
»معلومه که نمی دیم. اونی که معتاده تکلیفش 
مشخصه، میاد از ما هم می دزده و میره خرج موادش 

می کنه.«
»اگر بدونید تــرک کرده و دیگــه مواد مصرف 

نمی کنه چی؟«
پسرک درحالی که کیســه میوه مشتری اش را 
جابه جا می کند، آرام می گویــد: »من معتادی که 
ترک کرده باشه و ســر یک ماه دوباره شروع نکنه، 

ندیدم.«
»باورهای ذهنی مــردم این اســت. معتاد چه 
مصرف کننده باشــد، چه مصرف کننده نباشد، یا 
معتاد است یا روزی معتاد بوده است، پس تکلیفش 
مشخص است. »مشــتری ها هنوز با نگاه شان مرا 
می پایند، پچ پــچ می کنند و درحالی کــه از مغازه 

خارج می شوم، صدای خنده های تلخ را پشت سرم 
می شنوم.

لیسانسه بهتر از معتاد است!
کار نیســت، حتی برای لیسانسه ها و بلکه باالتر. 
در چنین شرایطی از شرکت های خصوصی کمتر 
انتظار کارآفرینی برای معتادان بهبودیافته وجود 
دارد. این موضوع وقتی دســتگیرم شــد که با یک 
شــرکت خدماتی و نظافتی تماس گرفتم و مدیر 
آن جا مشخصات فرم های پر شــده شرکتش را از 

پشت تلفن برایم خواند.
 »مریم 28ساله دانشجوی 
مدیریــت بازرگانــی، علــی 
23ســاله کارشناســی زبان 
انگلیســی، فریبرز 32ســاله 

دانشجوی عکاسی...«
»تا حاال کســی که معتاد 
باشــه یا ترک کرده باشــه اما 
بدونید سوءپیشینه داره  رو تو 
شرکت تون استخدام کردید؟«

»همیــن االن یــک نفر رو 
فرســتادم برج میــالد برای 

نیروی خدماتــی و پذیرایی. به ســفارش یکی از 
آشــنا هامون و با ضمانت اومد پیشم و می گفت که 
6 ماهه که ترک کرده. هرچند که آثار اعتیاد هنوز 
در چهره اش پیداست اما انصافا خوب کار می کنه و 

مشخصه االن پاکه، برای همین پذیرفتمش.«
»یعنی شما برای معتادان بهبودیافته یا این قشر از 

افراد جامعه جایگاهی در شرکت تون قایلید؟«
»من به سهم خودم می تونم ال به الی کارکنانم به 
اینها هم فرصت شغلی بدم، اون هم با قید ضمانت، 
ولی خب من ســال ها زحمت کشــیدم تا بتونم 
شــرکتم رو بین مردم جا بندازم و اعتمادشــون رو 
جلب کنم، نمی شــه هر کســی رو آورد و گذاشت 
ســرکار. مثال چند روز پیش همین پسر معتاده رو 
فرستادم بره یک خونه ای رو تمیز کنه، یک ساعت 
نشده برگردوندنش. مشتری زنگ زد گفت قیافه اش 
تابلو بوده معتاده، هر چی گفتم خانوم این با ضمانت 
داره کار می کنه و قبال اعتیاد داشــته، قبول نکرد و 

می گفت شاید این جا پول و طال ببینه دوباره هوس 
مواد بزنه به سرش. یک کارگر مرتب و شیک واسم 

بفرستید.«
باور ما این اســت که فقط آدم های زهواردرفته 
معتادند، آدم هایی که محتاج  پولند و از سر بدبختی 
پای شان به دنیای اعتیاد بازشده است. همین است 
که اگر یک معتاد به ظاهرش برســد و پول داشته 
باشــد تا به قول معروف هم خودش را بسازد و هم 

ظاهرش را، باور ما را هم با خودش تغییر خواهد داد.
اعتماد کردم، آواره شدم

چهــار ســوی مغازه پــر از 
گونی های برنج اســت. صدای 
مرد میانسال از ته مغازه شنیده 
می شــود. من را کــه می بیند 
توصیه اش برنج دانه بلند دم سیاه 
فرد عالست اما می گویم: »من 
هیچ وقت فرق برنج های درجه 
یک را با یکدیگر نفهمیدم، این 

کار مهارت می خواد.«
»اصــوال هــر کاری مهارت 
می خواد، ظاهر کار ما رو نبینید، 

باید برنج باز باشی تا بفهمی چی می گم.«
»من خبرنگارم. برای گزارشم به صاحبان مشاغل 
مختلف سرمی زنم تا بپرسم اگر یک معتاد به کار نیاز 
داشته باشه، حاضرید توی انبارتون بهش کار بدید؟ 

کمکش می کنید تا انگیزه کار پیدا کنه؟«
»نه.«

»چرا با این صراحت؟«
»تجربه اش  رو دارم. 5 ســال پیش به برادر خودم 
کمک کردم. بردمش خونه خــودم و ترکش دادم. 
بعدش هم آوردمش سرکارم. زیر بال وپرش رو گرفتم 
ولی فکر می کنید چی شــد؟ فقط از دخلم دزدی 
کرد. هر چی درآورده بودم، نشســت پشت همین 
کیســه های برنج و دود کرد رفت هوا. آبرو و اســم 
برام نذاشــت. منو نبین االن مغازه ام مشتری نداره. 
قبال تو شهر خودمون گونی های برنج روی سر هم 
سوار نمی شدن. از صبح تا عصر یک گونی تو مغازه ام 
نمی موند! اما این پسره آبرومونو تو شهر برد و برای 

همین مجبور شدیم بیایم تهران.«
»چند وقت بود که ترک کرده بود؟«

»این قدر ترک کرد و باز دوباره شروع کرد که دقیقا 
یادم نیست، ولی کال بیشتر از یک ماه نمی تونست 

پاک بمونه.«
»من فکر می کنم یک ماه برای پاک بودن خیلی 
زمان زیادیه اما برای این که بیارینش ســرکار زمان 

کوتاهی بوده.«
»واال ما که نکشیدیم ببینیم زمان کوتاه و بلندش 

چه تاثیــری داره، فقط این که 
دیگه به معتاد جماعت اطمینان 
نمی کنم. اون کــه برادر خودم 
بــود آواره ام کــرد وای به حال 

غریبه ها.«
بحث درمان یک فرد معتاد 
بسیار گسترده اســت. درمان 
وابســتگی به موادمخدر تابع 
اصولی اســت که شامل درمان 
بیمار، رفع مشکالت جسمی و 
مشکالت روحی می شود. ترک 
اعتیاد به معنای درمان معتاد 

نیست. ترک یا سم زدایی فقط بخشی از درمان است 
و وقتی می گویند ۹5 درصد از معتادان پس از ترک، 
دوباره اعتیاد خود را از ســرمی گیرند، به این دلیل 
اشتباه اســت که هیچ یک از آنها وارد چرخه درمان 

نشده اند، بلکه فقط سم زدایی کرده اند.
اعتماد به معتاد بهبودیافته

نیم ساعتی که برای خلوت شدن دکان پاییدمش 
مدام ســیگار می کشید. ســیگار الی انگشتانش 
بود و البه الی خودروهــای تعمیرگاه می چرخید. 
دست های روغنی اش را به لباسش می مالید و باز به 
سیگارش پک می زد.  سوالم را که پرسیدم آرام اما 
محکم گفت: »چرا کار ندم؟ اما بایست ترک کرده 

باشه.«
با دســت، یکی از همکارانش را نشــان می دهد: 
»همین پســر معتاد بود. من سال هاســت تو این 
محله مکانیکی دارم. همه  رو می شناسم. این از اون 

شیشه بازها بود، ولی ترک کرد.«

» از کجا فهمیدن ترک کرده؟«
»یه دوره ای خودمم مواد مــی زدم. نگاه کنم به 
چشم طرف می فهمم  چی رو چند ساعت قبل زده!«

» از کارش راضی هستین؟«
»بعضــی وقت ها گیــج می زنه، ولی کال پســر 
درســتیه. من می گم آدم باید ذاتش خوب باشــه 
وگرنه چند  سال پیش یک شاگرد داشتم، سیگارم 
نمی کشید، هر شبم می رفت باشگاه و ورزش، ولی 
دزد بود. از مغازه ام،  از مشــتری ها، از هرجایی که 
ربطی  می دزدید.  می تونست 

نداره!«
پسرک 22ســاله خط های 
پیشانی اش عمیق تر شده و زیر 
چشمانش گود رفته اما تندتند 
کار می کنــه، از دســت های 
روغنی و لباســش پیداست 
حالش خــوب اســت خوِب 

خوب.
مصرف محرک هــا به ویژه 
شیشــه باعث ایجــاد عالیم 
روحی و روانی در افراد می شود. 
معتادی که با یک اراده قوی قــدم در راه بهبودی 
می گذارد، یک فرد عادی نیســت. جسم و روحش 
تخریب شده، افســردگی و اختالالت پیدا و پنهان 
روانپزشــکی یا روانشــناختی  و حتی اختالالت 
جسمی، بسیاری از توانایی ها و مهارت ها را از او گرفته 
است. از همه مهم تر تا مدت ها میل جدیدی به نام 
میل مصرف مواد را با خود همراه دارد، به طوری که 
دربرخورد با کوچکترین مشکل ممکن است دچار 
وسوسه و هوس مصرف مواد شود. پس برای بهبود 
معتادانی کــه عزم خود را برای مبــارزه با هر آنچه 
یک روز از خودشان بیشتر دوستش داشتند و حاال 
می خواهند برای نابودی اش بجنگند، انگیزه شروع 

زندگی جدید ایجاد کنیم؛ »کار« یکی از آنهاست.
کارآفرینان در حوزه اعتیاد

چه آنهایی که درگیر مواد هستند و پنهان شده اند 
و چه آنهایی که تــرک کرده اند و تالش می کنند تا 
دوباره با دنیای اطراف شــان ارتباط برقرار کنند، در 

کفه ترازوی قضاوت، سبک و سنگین ندارند. با این 
حال از پایتخت گرفته تا مازندران و تبریز و مشهد 
هستند صاحبکارانی که دنیا را تنها از دریچه چشمان 
خودشــان نمی بینند. بعضی ها حتی خودشــان 
تجربه مصرف مواد داشــتند و بعد از ترک، دست 
هم بساطی های شان را گرفتند و این بار نه برای مواد 
بلکه برای کار دور هم جمع شــدند. محمد ثقفی 
صاحب کارخانه تشــک و مبل ســازی که سال ها 
درگیر اعتیاد بوده، یکی از بهبودیافتگان کارآفرین 
است. این کارخانه دار موفق که از 12سالگی تریاک 
مصرف کرده و از  ســال 80 درگیر مصرف شیشه 
شده، 6 سال ونیم است که مواد را ترک کرده و برای 
خودش و خیلی ها که داستان زندگی شان شبیه او 
بود، شرایط کار فراهم کرده است. او پس از ترک مواد 
با کمک برادرش کارگاه کوچک شــان را گسترش 
دادند و روزبه روز پیشــرفت کردند. حاال 150نفر از 
کارکنان کارخانه اش معتادان بهبودیافته ای  هستند 
که چرخ کارخانه تشک سازی اش را می چرخانند. 
ثقفی درباره اســتخدام معتــادان بهبودیافته در 
کارخانه اش به »شهروند« می گوید: »می خواستم 
برای دوستان همدردم که اصلی ترین مشکل شان 
بعد از ترک کردن مواد، اشــتغال بــود، فرصت کار 
فراهم کنم. من به واسطه سال ها اعتیاد، نگاهم به این 
افراد فرق می کند، من معتادان را از نزدیک دیده ام و 
جنس شان را می شناسم. نگاه من از نگاهی که مردم 
جامعه به آنها دارند، جداســت. معتادها، آدم های  
باغیرتی هستند که به خاطر شرایط شان نمی توانند 
در جامعه خیلی پررنگ باشــند. همین هم عاملی 
می شــود که به انزوا می روند و اعتمادبه نفس ترک 
اعتیاد را ندارند. ما در دوران مصرف، فکر می کردیم 
که خیلی لذت می بریم و هرکس که چیزی مصرف 
نکند، نصف عمرش بر باد رفته اســت. اما به جایی 
می رسیم که دیگر خودمان را هم فراموش می کنیم 
و به نظرم همان زمان، زمان کمک کردن به معتادان 
است. من هم همین کار را کردم، یعنی به این آدم ها 
اعتماد و برای شان انگیزه ایجاد کردم و حاال به سهم 
خودم 150معتاد از راه اعتیاد بازگشــتند و در کنار 

یکدیگر در کارخانه کار می کنیم.«
باورهای ذهنی مان را تغییر دهیم

در سال های اخیر به خاطر تغییر سبک الگوی 
مصرف موادمخدر از سنتی به صنعتی، تأثیر مواد 
محرک بر بدن و مغز معتــادان باعث اختالل در 
رفتار آنها شــده اســت. با این حال معتادانی که 
با  هزار ســختی و مشــکل جنگیده  و مواد را کنار 
گذاشته اند، تا سال ها تأثیر این مواد در خلق و خوی 
و رفتار و حتی ظاهر شان پیداست. »پرسنل عادی 
با معتادان بهبودیافته و بالعکس سازش نداشتند، 
نمی توانســتند بپذیرند که با هم در یک فضا کار 
کنند و ما هر روز شــاهد اختالف و دعوا بودیم.« 
اینها را اســفندیار ایمان زاده، کارآفرینی که وقتی 
در اطراف کارگاه مجسمه ســازی اش با یک کمپ 
ترک اعتیاد روبه رو شــد، تصمیــم گرفت تا برای 
معتادان درحال ترک، انگیزه کار کردن ایجاد کند به 
»شهروند« می گوید و درباره سختی کار با معتادان 
بهبودیافته می افزاید: »شرایط کار و مشکالت در 
فضاهای کارگاهی و تولیدی کشور یکسان است. 
وقتی تصمیم گرفتم از معتادان بهبودیافته برای 
کار در کارگاه استفاده کنم، شرط پذیرش آنها این 
بود که یک ســال از زمان پاک بودن شان گذشته 
باشــد. با این حال 25نفر آمدند و در کنار پرسنل 
عادی که در کارگاه داشــتیم، شروع به کار کردند. 
اما بعد از مدتی مشکالتی پیش آمد. به این معنی 
که بین این دو گروه از کارکنــان کارگاه اختالف 
ایجاد شد. دلیلش هم این بود که پرسنل عادی به 
خاطر باورهای ذهنی شان هنوز به چشم معتاد به 
آنها نگاه می کردند و از طرفی معتادان بهبودیافته 
به خاطر شــرایط خاصی که در گذشــته تجربه 
کــرده بودند، در واکنش بــه رفتارها و صحبت ها 
پرخاشــگری می کردند. به همین خاطر تصمیم 
گرفتم این دو گروه را از هم تفکیک کنم و همین 
هم عاملی شــد تا احســاس امنیت پیدا کنند و 
شــرایط کار بهبود پیدا کرد. با این حال و با وجود 
همه مسئولیت ها و ســختی های این کار تصمیم 
دارم امسال برای تعداد بیشتری از این افراد شرایط 
کار فراهــم کنم. من اعتقــاد دارم معتادانی که با 
اراده، مــواد را کنار می گذارند، قطعا قدرت و توانی 
فراتر از آدم های عــادی دارند. کما این که تالش و 
مسئولیت پذیری شان را هم از نزدیک دیده ام. من 
معتادانی که خودشان، خودشان را درمان کرده اند   
باور دارم و باید بدانیم کسی که دوران سخت اعتیاد 
و بعد ترک مواد را پشت ســر گذاشته نیاز به امید، 

انگیزه و اعتمادبه نفس دارد.« 

بهبودیافتگان دربند

نگاه

دکتر سعید خراط ها
آسیب شناس اجتماعی

روزی کــه باور کنیم ایجــاد انگیزه جهت 
شــروع یک زندگی عادی برای یک معتاد، 
بیش از پاک ماندنش اهمیــت دارد، روزی 
اســت کــه از آن به عنــوان نقطه عطفی در 
کاهش آمار معتادان در کشــور یاد خواهیم 
کرد. معتادانــی کــه وارد کمپ های ترک 
اعتیاد می شــوند، باید به نوعــی غربالگری 
شــوند. به این معنی که با تهیه پرسشــنامه 
شــغل و مهارت های شــان، وضع درآمد و 
معیشتی شــان برآورد شود. این که ما بدانیم 
فردی کــه قصد ترک کــردن اعتیاد را دارد 

در چه وضع شــغلی و اجتماعــی قرار دارد 
مهم است، چون اعتیاد تنها به دلیل مشکل 
فقــر و بیــکاری به وجود نمی آیــد. اهمیت 
این امر برای این اســت که ســبک زندگی 
تأثیر بسزایی در شــروع اعتیاد و ماندگاری 
این معضل در زندگی افــرادی که برای بار 
اول مواد را تجربه می کنند، دارد. کســانی 
کــه می خواهند اعتیاد را تــرک کنند، تنها 
به درمان دارویی نیاز ندارنــد چراکه اغلب 
آنهــا قطعــا دارای شــغل یا مهــارت بوده  
که به واســطه اعتیاد کارشــان را از دست 
داده اند. این افراد برای بازگشــت به محیط 
شغلی شــان نیــاز به ســرمایه و پشــتوانه 
دارند. در همین راســتا مراکــز ترک اعتیاد 
و کمپ ها باید در کنــار کار درمانی، انگیزه 

و فرصت های شــغلی متناســب با این افراد 
را برایشــان ایجاد کنند. افــراد معتاد باید 
پس از مرحله ســم زدایي و درمــان با انجام 
خدمــات مشــاوره اي و روان درماني، آماده 

حرفه آموزي و بازگشت به جامعه شوند.
وقتی مــوج بیــکاری در کشــور فراگیر 
شــده، دور از انتظــار اســت کــه معتادان 
بهبودیافته در اولویت کارآفرینان باشــند. 
بنابرایــن ایجــاد فرصت های شــغلی برای 
معتــادان بهبودیافته باید در ســطح کالن 
باشــد، یعنی جدا از نگاه فرابخشــی، همه 
سازمان ها و موسســات دولتی و خصوصی 
می بایســت در زمینــه کارآفرینی برای این 
قشر، دســت به کار شــوند. دولت می تواند 
در طرح های بزرگ عمرانــی از مهارت های 

این افــراد اســتفاده کند، یــا معتادانی که 
سرپرست خانواده هســتند، سهمیه ای برای 
کار در طرح ها و پروژه هــای کالن دولتی و 
خصوصی داشته باشــند. به طور مثال، ایجاد 
کمربند سبز پیرامون شــهر تهران نیازمند 
نیروی کار اســت. این که بایــد هزاران اصله 
درخت کاشــته و نگهداری شــود، نیازمند 
نیــروی کار اســت و می توان از ایــن افراد 
برای کار کردن در این طرح اســتفاده کرد. 
یا به طورکلی استانداری ها و شهرداری های 
سراسر کشــور می توانند تولید کاال یا مواد 
خوراکــی اســتراتژیک مربوط بــه منطقه 
خودشــان را گســترش دهند و افــراد را با 
ســرمایه های محدود یا مهارت های مختلف 
برای ســاخت یا کشــت محصوالت مناطق 

مختلف جذب کنند. مثل عســل در مناطق 
کوهســتانی، گردو در همدان تویســرکان، 
ماهی در مناطق شــمالی و جنوبی کشــور، 

زعفران در خراسان  و... 
مســئوالن بیشتر از هر شــهروندی نسبت 
به حل معضالت اجتماعی مســئولیت دارند. 
بنابرایــن اصلی ترین نهادها بــرای مبارزه با 
پدیده اعتیاد در جامعه، شــهرداری ها و ستاد 
مبارزه با موادمخدر هستند. نمی توان پذیرش 
معتاد را به مردم شهر دیکته کرد اما می توان 
الگو بود. به این معنی که چرا این ســازمان ها 
در قراردادهــا و استخدام های شــان از ایــن 
افراد اســتفاده نمی کنند و تنها هرازگاهی با 
جمع آوری معتادان، برنامه هــای کارآفرینی 
می گذارند که بیشــتر جنبــه تبلیغاتی دارد 

چراکه تاکنــون بازدهی ایــن برنامه ها را در 
سطح جامعه ندیده ایم.

افرادی که یک روز به ته خط رسیده بودند اما 
اعتیادشان را کنار گذاشته اند، قطعا می توانند 
نیروهــای خیلی مهم و اثربخشــی در زمینه 
پیشگیری از اعتیاد باشــند. اینها می بایست 
در محیط هــای پرتجمــع مثــل پارک ها و 
نمایشــگاه ها به عنوان ســفیران پاک معرفی 
شوند و تجربیات شان را به مردم منتقل کنند. 
نتیجه این امر قطعــا بازتاب مثبتی در جامعه 
خواهد داشت چراکه بهادادن، توجه و تشویق 
به کســانی که خود را فراموش شده می دانند 
و مدت ها در انزوا زندگــی کرده اند، قطعا در 
سبک زندگی شــان پس از دوره سخت ترک 

اعتیاد تأثیر خواهد گذاشت.

  فرصت های شغلی برای معتادان بهبودیافته باید در سطح کالن باشد

آمارها  از وجود یک میلیون و 
325 هزار معتاد در کشور خبر 
می دهند و درنهایت اعالم شد 
برای 1500نفر از معتادانی که 
با اراده خودشان مواد را کنار 

گذاشته اند، فرصت شغلی ایجاد 
شده است. رقمی که نسبت به 
تعداد معتادان کل کشور، هرگز 

عدد مطلوبی نیست   

مصرف مواد  باعث   ایجاد عالیم 
روحی و روانی در افراد می شود. 
معتادی که با   اراده قوی قدم در 
راه بهبودی می گذارد، یک فرد 

عادی نیست او خودش  را درمان 
کرده  است و کسی که دوران 

سخت ترک اعتیاد     را پشت سر 
گذاشته نیاز به امید، انگیزه و 

اعتمادبه نفس دارد 
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