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كتاب آسماني سورة البلد

من آب ميآورم
تو آنقدر بنوش كه سيراب شوي
اما نه زير آب

من بلندم
به بلنداي قلههايي كه نتوان تسخيرنمود
اما تو بر بام من مسلح بيا  ،تا عظمت را ببيني

من ميرويانم
آنقدركه زمين و آسمان را شب و ظلمت فرا گيرد
اما تو از ميان سبزهها نور را بياب
و بر بال آن بنشين و به سوي من پرواز كن
تا آنچه به باورت نميگنجد ببيني

تو ميتواني همة آنچه كه هست با نيروي عقل خويش
تبديل به بهترين كني
و به سوي نقطهاي بيايي كه آغاز نمودي
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تقديم به
تمامي مصرف كنندگان مواد مخدر كه از اعتياد خود در رنج دائم هستند و راهي براي رهايي پيدا
نكردهاند
و تمامي محققين و دانشپژوهان كه عالقمند به شكافتن صورت مسئله بيماري اعتياد هستند
و تقديم به استادان كنگره و گروه تحقيق
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علم متعلق به همة انسانهاست

خواننده محترم
ممكن است براي شما جاي تعجب باشد ،زيرا پاياننامه در سيستم دانشگاهي ارائه ميشود و
ارائه پاياننامه توسط فردي كه سالها درگير اعتياد بوده و به عبارتي مصرف كننده مواد مخـدر بـوده،
خود بـه تنهـايي سـ ال برانگيـز اسـتي بـراي پـي بـردن بـه ايـن مهـم ميتوانيـد پاسـر را از مـتن
پاياننامه،دريافت نماييدي
اينجانــب دومــين نهــري هســتم از كنگــره  06كــه پاياننامــه مينويســم و بــه زودي شــاهد
پاياننامههاي بيشماري از كنگره  06خواهيد بود كه اعتياد را آنگونه كه هست تشريح خواهند كردي ما
دست تمامي محققين ،دانشپژوهان ،دانشجويان و دانشگاهيان را ميفشاريم و درب كنگره  06هميشه
به روي آنان باز استي

مسافر علي خدامي
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چكيده:

اينجانب در سال  1301وارد دانشگاه شدم در حاليكه هچ گونه تمايل و يا سابقه مصرف مواد
مخدر نداشتمي درزمان دانشجويي به دليل عدم آگاهي  ،به مصرف مواد مخدر روي آوردم و در نهايت
در كمال ناباوري معتاد شدمي بعد از  16سال مصرف مواد مخدر و اعتياد و به كارگيري اكثر روشـهاي
درماني موجود در كشور براي ترك اعتياد ،كه تماماً بينتيجه بودند ،با كنگره  06آشنا شدمي در كنگـره
 06با صورت مسئله بيماري اعتياد روبرو شدم و دانستم اعتياد چيسـت و درمـان حقيقـي آن چگونـه
است و موفق شدم با استهاده از روش درمان تدريجي كنگره  ( 06متد  ، ) DSTاعتياد خود را درمان
كنم و اكنون بيش از دو سال از رهايي من ميگذردي ايـن مكتـوب شـامل تجربـه اعتيـاد اينجانـب و
همچنين نگاه كنگره  06به مسئله بيماري اعتياد و شكافتن صـورت مسـئله آن و آشـنايي بـا سـاختار
فعاليت كنگره  06ميباشدي
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اهميت موضوع
بيماري اعتياد پديدهاي است كه امروزه كمتر كشوري پيدا ميشود كه با آن روبرو نباشدي متأسهانه
كشور ما جزو كشورهايي است كه در سطحي وسيع با اين پديده روبرو استي در سالهاي اخير معضل
بيماري اعتياد طوري عرض اندام كرده است كه مسئولين معتقدند در آينده نزديك قـادر خواهـد بـود
امنيت ملي كشور ما را تهديد كندي زماني كه پديدهاي به عنوان بيماري يا معضل يا ناهنجاري يا تحت
هر عنوان ديگري به صورت يك عامل بازدارنده در جهت رشد سالم جامعه مطـر ميشـود  ،اولـين
استراتژي براي مقابله با آن  ،شناخت آن پديده استي براي حل هر مسـئلهاي ابتـدا بايسـتي صـورت
مسئله مشخص شود تا بتوان مسئله را حل كرد ي
قدر مسلم براي روشن شدن صورت مسئله  ،مهمترين عامل  ،آگاهي و اطالعات صحيح پيرامون
آن مسئله است تا اولين حركت درست و صحيح باشد و بـه تبـع آن حركتهـا و گامهـاي بعـدي نيـز
درست برداشته شوند و به قول معروف خشت اول در جاي خودش درست قرار گيرد تا ديوار نيز بـه
درستي ساخته شودي متأسهانه در كشور ما حتي براي اولين حركت و اولين گام نيز آگاهي الزم وجود
نداردي دليل بارز اين امر رشد سرطاني بيماري اعتياد از يك سو و از سوي ديگر ناكارآمدي و بينتيجه
بودن روشهاي به كار گرفته شده تا به امروز ميباشدي در كشور ما براي ايـن پديـده و معضـل كـه در
واقع مهمترين مسئله كشور است مركز تحقيقاتي قوي و كارآمد  ،رشته دانشگاهي  ،دانشكده  ،كـالج
يا اسنتيتو نداريمي معدود مراكزي هم كه هستند متأسهانه نيروهاي آنان آگاهي و شناخت الزم را نسبت
به اين مسئله ندارندي كنگره  06اولين مركز تحقيقاتي غيردولتي است كه تمـامي فعاليـت خـود را بـر
روي شناخت اين بيماري متمركز كرده اسـت و از آنجائيكـه محققـين آن تمامـاً كسـاني هسـتند كـه
خودشان درگير اعتياد بوده و اعتياد را لمس كردهاند ،به نتـايج بسـيار جديـد و قابـل تـوجهي دسـت
يافتهاندي الزم به يادآوري است امروزه در دنيا دو گروه به عنـوان متخصـص و صـاحبنظر در مقولـه
اعتياد به رسميت شناخته ميشوندي پزشكان متخصص كه دورههاي تخصص اعتياد را گذرانده باشـند
و همچنين استادكاران و راهنمايان تجربي كه خودشان قبالً معتاد بودةاند و اكنون به رهايي رسيدهاندي
راهنمايان كنگره  06از گروه دوم هستند مظافاً به اينكه علـم و دانـش شـناخت اعتيـاد را نيـز كسـب
كردهاندي ما معتقديم در كشور ما هنوز صورت مسئله اعتياد به درستي شكافته نشده است و متأسـهانه
متخصصين ما راههايي را براي درمان اعتياد برميگزينند كه عمدتاً اشـتباه و بينتيجـه هسـتندي و اگـر
وضع به همين شكل پيش رود  ،در آينده شاهد گسترش بي حدو مـرز و غيـر قابـل كنتـرل اعتيـاد و
همچنين شيوع اعتيادهاي نويني خواهيم بود كه حاصل بي تجربگي  ،عدم آگـاهي و شـناخت نسـبت
به صورت مسئله اعتياد خواهد بودي
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طر مسئله:
امروزه همه جا صحبت از اين است كه اعتياد بيماري است و بايسـتي درمـان شـود ،امـا اينكـه
چگونه بيماري است ،اكثر دستاندركاران امر درمان نميدانند ي اگر ميگوييم اعتياد بيماري است بايد
مشخص كنيم دقيقاً اين بيماري چه اثـرات و تخريبهـايي در انسـان بوجـود مـيآورد ي بـر روي چـه
سيستمهايي اثر ميگذارد و براي درمان آن از چه روشي بايد استهاده كرد و طول درمان آن چه مـدت
استي اگر شما اين س ال را از چند نهر متخصص بپرسيد خواهيد ديد كه جوابها كامالً با هـم تهـاوت
دارند و اين نشاندهنده نامشخص بودن روش صحيح درمان اين بيماري استي در حقيقـت هنـوز در
كشور ما و حتي در جهان  ،روش صحيح و كامل درمان بيماري اعتياد مشخص نيستي هر كس بنا به
سليقه خود از يك روش خاص استهاده ميكندي متأسهانه تاكنون ارزشيابي در مورد روشـهاي درمـاني
كه در كشور ما به كار گرفته ميشود صورت نگرفتـه اسـت وبـه همـين داليـل نيروهـا و هزينـههاي
هنگهتي صرف روشهاي غلط و بينتيجه ميشود و كسي پاسخگو نيست و در مقابـل بينتيجـه بـودن
اين روشها  ،تمامي فلشها به سوي معتاد است كه او بيغيرت است و بياراده اسـت او انگـل جامعـه
است و نميخواهد درمان شود و كسي حاضر نيست بپذيرد كه شايد روش درمـاني مـا اشـتباه بـوده
استي امروزه معتادان را گروه گروه به مسلر سـمزدايي ميبرنـد و پـس از اينكـه جيبشـان را خـالي
ميكنند با كولهباري از قرصهاي روانگردان آنها را روانه اجتمـاع ميكننـدو ميگوينـد شـما درمـان
شدهايد در حاليكه نميدانند تخريب اين داروها به مراتب حتي از هرويين بيشتر است  ،در بعضـي از
سازمانهاي مسئول در درمان اعتياد مشاهده ميشود كه به بيماران اعتياد روزانه تعداد زيادي قرصـهاي
متهاوت و اعتياد آور تجويز شده است آيا در نظر نميگيرند كه اين مقدار دارو چه تخريبـي را ايجـاد
ميكند آيا آنها با خود فكر نميكنند تداخل دارويي ناشي از مصرف اين داروها چه عوارض خطرناكي
به دنبال داردي متأسهانه چون بيمار آنها برچسب اعتياد خورده استي توجهي به اين مسئله نمي شـود
حتي اگر به خاطر اين مسائل جانش را از دست بدهد براي كسي مهم نيست زيرا معتاد بوده استيي
س االتي كه در اينجا مطر ميشود به شر ذيل هستند
 -1اعتياد چيست؟
 -2بيماري اعتياد چگونه بيماري است و تخريبهاي آن بر روي انسان چيست؟
 -3طول درمان اين بيماري چه مدت است؟
 -4براي درمان اعتياد چه روشي ميتواند درستتر باشد؟
پاسر به اين س االت را ميتوانيد از متن پاياننامه دريافت كنيدي
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فصل اول:
نامزدي اعتياد

01

شروع مصرف
زمانيكه وارد دانشگاه شدم  18ساله بودمي اهل هيچگونه خالفي نبودمي در خانوادهاي بزرگ شده
بودم كه دوري از ضد ارزشها و احترام به قوانين اجتماعي و مثبت بودن ،مهمترين مسائلي بود كه بـه
من آموزش داده شده بودي من حتي بلد نبودم با ديگران بـا صـداي بلنـد صـحبت كـنمي دانشـگاه مـا
خوابگاه نداشت و من به اتهاق چند دانشجوي ديگر در يـك خانـه كـه اجـاره كـرده بـوديم زنـدگي
دانشجويي را آغاز كردمي در ابتدا همه چيز خيلي خوب بود اما پس از گذشت مدتي دوستان مـن كـه
البته آنها هم بچه هاي خوبي بودند آرام آرام با مواد مخدر آشنا شدندي آشنايي آنها به اين صورت بـود
كه هر از چندگاهي شبها دور هم مينشستند و با احتياط كامل ترياك ميكشيدندي در ابتـدا بـراي مـن
خيلي سخت بود كه آنها چنين كاري ميكنندو به عناوين مختلف سعي ميكردم مخالهـت خـود را بـا
آنها نشان دهم اما مخالهت يك نهر با يك جمع چهار يا پنج نهري هيچ سودي نداشـتي گـاهي حتـي
كار به مشاجره لهظي هم ميكشيد و معموالً اين من بودم كه محكوم ميشدمي تصميم گرفتم خانهام را
عوض كنم و با دوستان ديگر باشم اما انجام آن نياز به زمان داشـت و بـه سـادگي امكانپـذير نبـودي
گذشت زمان باعث شد كه به تدريج مخالهت من و قبح كشيدن ترياك براي من از بين برود تا جـايي
كه كم كم در كنار آنها مينشستم و نظارهگر عمل آنها بودم و در صحبتهايشان شريك ميشدم ي مدتي
گذشت و اين س ال در ذهن من مطر شد كه نشئگي چيست؟ چرا دوستان من موقعي كـه بـه قـول
خودشان نشئه ترياك هستند حاالتشان تغيير ميكند و صحبتهايشان عوض ميشود آرامتـر و مهربـانتر
ميشوند و طور ديگري با هم برخورد ميكنندي مدتي با اين افكار درگير بودم تـا جـايي كـه تصـميم
گرفتم براي يكبار هم كه شده آزمايش كنم و ترياك بكشم تا بدانم نشئگي چيستي اوايل حتي با فكر
خودم هم مخالهت ميكردم و ميگهتم من و ترياك ! امكـان نـدارد مـن تريـاك بكشـم؟ امـا چيـزي
نگذشت كه اين فكر نيز تضعيف شد و من كامالً آماده كشيدن ترياك بـودمي امـا مشـكلي كـه وجـود
داشت اين بود كه دوستان من با توجه به مخالهتهاي مـن بـا مصـرف تريـاك هرگـز بـه مـن تعـارف
نميكردند و من هم خجالت ميكشيدم كه بگويم ميخـواهم مصـرف كـنمي خالصـه مـدتي بـه ايـن
صورت گذشت و من سعي ميكردم غير مستقيم به آنها حالي كنم كه من هم بـدم نميآيـد يـك بـار
امتحان كنمي ديگر هرگز مخالهت نميكردم بلكه در صحبتهايم اشاره ميكردم كه خوب است هر چند
وقتي يكبار دور هم نشستن و محهلي را به پا كردن و به اشكال ديگر زمينه را آماده ميكردمي تا اينكـه
بعد از كلي زمينهسازي و مطمئن شدن از اينكه آنها هرگز به من تعارف نميكنند دلم را به دريا زدم و
گهتم من هم ميخواهم امشب براي يك بار ترياك را امتحان كنم و ببينم اين نشئگي كه شما اينقدر از
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آن لذت ميبريد چيست؟ دوستان من همه تعجب كردند و گهتند به به به عليآقا چه عجب خـواهش
ميكنيم بهرماييد ……
خالصه اينكه يك بست (حب) ترياك را سرسوزن زدند يا بـه قـولي چسـباندند و حـرارت
دادند يا كباب كردند و چون من بلد نبودم كه سير بگيرم دستم و بكشم ،خودشان ايـن كـار را بـراي
من انجام دادند و من اولين دودهاي تريـاك را بـا يـك لولـه كاغـذي كـه از كاغـذ  A4مخصـوص
امتحانات پايانترم با ظرافت خاصي درست شده بود به درون ريهام ميفرستادمي بعد از اينكه بست ما
تمام شد احساس ميكردم تغييراتي در مـن ايجـاد شـده اسـت امـا اينكـه تغييـرات دقيقـاً چـه بـود
نميدانستمي دوستان به من گهتند كه با يك بار كشيدن نميتواني بههمي كه نشـئگي چيسـت بايسـتي
چند بار مصرف كني تا بههمي نشئگي چيستي در اينجا اعتقاد من اين بود كه با يك بـار مصـرف يـا
چند بار مصرف هيچ اتهاقي نخواهد افتادي از آن موقع به بعد هر از چنـد گـاهي يكبـار در كنـار آنهـا
مصرف ميكردم و كم كم متوجه لذت نشئگي شدمي اتهاق مهمي كه در اين مقطع براي من افتـاد ايـن
بود كه لذت نشئگي در حافظه من ثبت شد يا به عبارتي مزه آن زير دندان من رفت از اينجـا بـه بعـد
يادآوري اين لذت ميل به مصرف را در من ايجاد ميكرد و تداوم آن وجـود ايـن ميـل بـودي اهن كـه
خاطرات آن موقع را مرور ميكنم ميبينم تغييراتي كه در من ايجاد شد بسيار كند و با ظرافت خاصي
ايجاد شدي جواني كه در ابتدا به شدت از مواد مخدر دوري ميكرد و با همه وجود معتقـد بـود نبايـد
ماده مخدر مصرف كرد چگونه بعد از مدتي خودش با اختيار خودش مصرف كرد و تبـديل بـه يـك
مصرف كننده مواد مخدر شد؟
از نظر من علت اصلي آن عدم آگاهي بودي اگر آن زمان مـن آگـاهي امـروز را داشـتم هرگـز
مصرف نميكردمي اطالعات غلط و نادرستي كه در جامعه ما وجود دارد باعث روي آوردن جوانان به
مصرف مواد مخدر ميشودي آن موقع تصور من بر اساس سطح آگاهيم  ،اين بود كه با يكبار مصـرف
معتاد نخواهم شد اما حاال ميدانم كه فرآيند اعتياد با همان يكبار كشيدن آغاز ميشود و اولين مصرف
 ،اولين گام به سوي اعتياد استي آگاهي جامعه در مورد اعتياد و درمان آن اينست كه درمان آن نيـاز
به اراده قوي دارد و اگر چند روز مصرف نكني مثالً  3روز ،كار تمام است و اعتياد را كنار گذاشتهايي
هر جواني در ابتداي مصرف قطعاً اين فكر را در برخورد با اعتياد ميكند كه نهايتاً اگر هم معتاد شـدم
درمان آن كاري ندارد فقط بايستي  3روز مصرف نكني همانگونه كه من اين فكر را ميكردمي اگـر آن
موقع آگاهي امروز را داشتم و ميدانستم درمان اعتياد بسيار سخت است و نياز به زمان طـوالني دارد
شايد هرگز مصرف نميكردمي من با همه وجود ايمان دارم جامعه پزشكي ما با ساده جلوه دادن درمان
اعتياد و درج آگهيهايي كه ادعا ميكنند اعتياد را يك شـبه و تضـميني درمـان ميكننـد نقـش بسـيار
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عظيمي در گسترش اعتياد و روي آوردن جوانان به اعتياد دارندي حقيقتاً جاي تعجب و حيرت اسـتي
بگذريمي
اعتياد كامل
مدتي گذشت و من تقريباً هر  16تا  15روز يكبار ترياك مصرف ميكردم ي اين فاصله به ههتهاي يك
بار رسيد و زماني رسيد كه هر موقع بساط علم بود من هم پاي ثابت بودمي نگرش و تهكرات مـن يـا
به عبارتي جهانبيني من كامالً افيوني شده بودي زندگي را فقط از زاويه نشئگي نگاه ميكـردم دوسـت
داشتم هر كاري ميكنم نشئه باشمي اگر سر كالس ميروم اگـر بـه پـارك مـيرويم اگـر بـه ميهمـاني
ميرويم يا هر كار ديگري به فكرتان ميرسد براي انجامش بايد نشئه بودمي
فكر ميكردم به يك ماده جادويي دست يافتهام و يك كشف بزرگ كردهام تصورم ايـن بـود
كه ديگران كه ترياك مصرف نميكنند و نميدانند نشئگي چيست چيـزي از زندگيشـان نميفهمنـد ي
حقيقت مواد مخدر اين است كه لذت داردي نشـئگي واقعـاً لـذتبخش اسـت امـا روي ديگـر سـكه
بدبختي رنج و فالكت است كه به صـورت تـدريجي خـودش را نشـان ميدهـد و در ابتـداي دوران
مصرف فقط لذت است كه احساس ميشودي كسانيكه فكر ميكنند مواد مخدر لذت ندارد سـخت در
اشتباه هستندي آيا با خود فكر نميكنند چرا جوانان با وجود اينكه ميدانند نبايد مخدر مصرف كنند به
سمت آن گرايش پيدا ميكنند؟
مواد مخدر از خود انرژي ندارد اما باعث ميشود انرژيهاي ذخيره شـده بـدن بـه يكبـار آزاد
شودي انرژي كه بايد در طول چند روز از آن استهاده شود در يك شب آزاد ميشـود و سـطح انـرژي
شخص به شدت باال ميرودي نشئگي و لذت آن چيزي جز باال رفتن سطح انرژي نيسـتي امـا بعـد از
خروج اثر ماده مخدر و نشئگي  ،سطح انرژي به شدت پايين ميآيد و شخص احساس كمبود انـرژي
ميكند و معموالًبراي جبران آن دوباره مواد مصرف ميكند و اين ادامه پيدا ميكند تا اعتياد كاملي
تقريباً سه سال از ورود من به دانشـگاه ميگذشـتي ديگـر هـيچ گونـه احسـاس مسـئوليتي
نميكردم تمام فكر و ذكر من شده بود ترياك  ،نشئگي و محهل آن  ،مدام در اين فكر بودم كه بسـاط
علم كنيم و مصرف كنيم حتي اگر شده هر روزي در اين مقطع يك زنگ خطر جدي براي من به صـدا
درآمد و آن اين بود كه احساس كردم اگر يك روز مصرف نكنم حالم خوب نيست و شب نميتـوانم
بخوابمي كامالً ميدانستم كه قضيه چيست و من در حال معتاد شدن هستم اما طوري افكار من افيـوني
شده بود و طوري تسليم لذت نشئگي بودم كه اصال به اين مسئله به صورت جدي فكـر نميكـردم و
به خودم ميگهتم اشكالي ندارد اوالً تو دانشجو هستي و تحصيلكرده و هرگز معتاد نخواهي شد زيـرا
تصور من از يك معتاد واقعي يك انسان نا متعادل با چهرهاي تابلو كه هرويين مصـرف ميكنـد و در
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گوشه خيابان زندگي ميكند  ،بود و فكر ميكردم يك دانشجو هرگز به آنجا نخواهد رسيدي در ثـاني،
نهايتاً اگر هم معتاد شدي تركش كاري ندارد  3روز مصرف نكني ترك كردهاي و كـامالً ايـن اراده را
در خودم ميديدم كه  3روز مصرف نكنمي در اين زمان ديگـر بيشـتر كالسـهاي دانشـگاه را شـركت
نميكردم و اكثراً غيبت داشتمي درس نميخواندم و همين مسئله باعث افت شديد تحصيلي مـن شـده
بودي
اعتياد و مصرف مواد مخدر از چهره من قابل تشخيص نبود به همـين دليـل غيـر از دوسـتان
نزديك  ،هيچ كس از اين موضوع آگاهي نداشتي كار به جايي رسيد كه احساس ميكـردم كـامالً بـه
مواد مخدر وابستهام و اگر يك روز مصرف نكنم حالم بسيار بد ميشودي

تركهاي پي در پي و ناموفق
دانشگاه را به كلي رها كرده بودم  ،حاال ديگر قضيه جدي شده بود تصـميم گـرفتم تـرك كـنم
دقيقاً  3روز مصرف نكردم حالم خوب نبود اما قابل تحمل بود بعد از گذشت  3روز به خـودم گهـتم
همين بود؟ اين كه كاري ندارد پس من هر وقت بخواهم ميتوانم ترك كنمي دوباره شـروع كـردم بـه
مصرف البته اين دفعه با خيالي راحت و پذيرش اين مسئله كه اشكالي ندارد اگر هم به مـواد وابسـته
هستي هر وقت نخواستي به راحتي آن را كنار ميگذاريي ديگر ترس و واهمهاي نسـبت بـه مصـرف
نداشتم و مقدار مصرف و دفعات مصرفم بيشتر شده بود گاهي در روز  3يا چهار يا پنج بار يا حتي از
صبح تا شب و از شب تا صبح پاي بساط بوديمي من كامالً معتاد شده بودم يك معتاد تمام عياري
دانشگاه را رها كردم و ديگر نرفتمي زندگي برايم كامالً بيمههوم شده بود فكر من اين بود كه
فقط مصرف كنم ديگر نميتوانستم مصرف نكنمي يكي دوسال به همين صورت گذشـت تاجـايي كـه
خانواده من متوجه ترك تحصيل من شدند و من مجبـور شـدم بـه خانـه خودمـان و شـهر خودمـان
برگردميبرخورد خانواده با من خوب نبود و به قول معروف تحويل نميگرفتند  ،البته حق داشتندي آنها
پسرشان را با يك دنيا اميد و آرزو به دانشگاه فرستاده بودند پسري كه از هر نظر خـوب بـود و اهـل
تحصيل  ،حاال بعد از چند سال دوري از خانوادهي و كلي هزينه دست از پا درازتر و دست خـالي بـه
خانه برگشته است خدا را شكر كه آن موقع نميدانستند من معتاد هم شدهامي
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دو سه سال را با همين وضعيت گذراندم وضعيتي كه بسيار سخت بود البته خانوادهام بعـد از
مدتي رفتارشان بهتر شده بود اما خودم از عذاب درون لحظهاي آرامش نداشتمي تا اينكه خانوادهام كم
كم پي به اعتياد من هم بردي بيچاره خانواده  ،كاري از دستشان بر نميآمد جز نصيحت ،گريه و …
در اين مدت بارها تصميم به ترك گرفتم اما هر بار كه ترك ميكردم نهايتاً بعد از يـك ههتـه
دوباره شروع ميكردم آن موقع نميدانستم علت چيست فقط ميديدم كه نميتوانم مصرف نكـنم هـر
كار ميكردم نميشدي تا اينكه تصميم گرفتم به تهران بيايم تصورم اين بود كه در تهران چون نسبت به
منقطه ما مواد كمتر پيدا مي شود و يا اينكه گران است من هم قطعاً نخـواهم توانسـت ادامـه بـدهم و
ميتوانم كنار بگذارمي از طرفي از خانواده هم دور بودم و كمتـر نـاراحتي داشـتمي بـه تهـران آمـدم و
مشغول به كار شدم اما جالب بود كه ديدم در تهران هم مشكلي براي تهيه مواد وجود نـدارد و اصـالً
كمياب نيست فقط گرانتر است آن هم زياد مشكلي نبودي اما به هر حال من با همه وجودم ميخواستم
اعتياد را كنار بگذارم هر چه توان داشتم بكار ميگرفتم ولي هيچ نتيجهاي نداشتي تمام راههـايي كـه
وجود داشت و من با آنها آشنا بودم را امتحان كردمي قطع مصرف ناگهـاني  ،مصـرف دارو ،مصـرف
آب شيره به صورت سنتي  ،داروهاي گياهي اما از هيچ كدام نتيجهاي نگرفتم كار به جايي رسـيد كـه
فكر ميكردم ديگر راهي براي ترك وجود ندارد و من بايد تا آخر عمرم مصرف بكنمي دو سه سال بـا
همين وضعيت گذشت و من حداقل روزي  3يا چهار بار مواد مصرف ميكردمي هنوز بـاورم نميشـد
كه من نميتوانم ترك كنم هر از چند گاهي يكبار تصميم ميگرفتم كه ديگر از فردا مصـرف نمـيكنم
اما هيچ وقت نتيجه نگرفتمي خماري با هيچ دردي قابل مقايسه نيستي وقتي كسي خمـار اسـت تمـام
ابعاد وجوديش به هم ميريزدي جسم  ،روان  ،رو  ،تهكر و ……… هـزاران درد بـه يـك بـاره سـرا
شخص ميآيد كه تحمل آن از طاقت من خارج بودي دوستان عملي نيز همه متهقلالقول ميگهتند كـه
«كسي كه لبش خورد به وافور شسته ميشود با كافور»ي يا اينكه اين متاع مرخصي دارد امـا تـرخيص
ندارد و تو هيچ وقت نميتواني براي هميشه آن را كنار بگذاريي كم كم اين باورها در ذهن من جـاي
خود را باز ميكرد و من تقريباً باورم شده بود كه ديگر راهي براي رهايي نيستي

آشنايي با كنگره 06
فروردين سال  1386بود تازه از شهرستان به تهران آمـده بـودم بعـد از تعطـيالت نـوروزيي
تصميم گرفته بودم حاال كه خودم نميتوانم ترك كنم بهتر است سري به مراكزي كـه اعتيـاد را تـرك
ميدهند بزنم و ببينم كه چگونه استي چون هيچ اطالعي از اين مراكز نداشتم زنگ زدم  118و شماره
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تلهن مراكز ترك اعتياد خود معرف را خواستمي آنها هم تلهن چند مركز را به مـن دادنـد بهزيسـتي –
ملت دوست – خانه سبز و كنگره  – 06بعد شروع كردم به زنگ زدن به اين مراكز ي نمـيدانم چـرا
با هيچ كدام از اين مراكز موفق نشدم صحبت كنم جز كنگره  ، 06آنها در جواب مـن گهتنـد كـه مـا
روزهاي زوج پذيرش و مشاوره داريم ميتواني بياييي من هم صـبح روز شـنبه  25فـروردين هشـتاد
براي اولين بار پا به كنگره  06گذاشتمي رفتم داخل اطاق مشاوره در طبقه اول يخانمي آمدند و بـا مـا
صحبت كردندي من به اتهاق چند نهر ديگر در اتاق مشاوره با خانم مشاور صـحبت كـرديمي صـحبتها
كامالً جديد بودي به ما گهتند روش ما روش درمان تدريجي همراه با گروه درماني است و شما بايستي
در كالسها شركت كنيدي براي من خيلي جالب بود از همان ابتدا جذب كنگره  06شدم و كالسها را به
طور منظم و بدون غيبت شركت ميكردمي روش درمان تدريجي را نيز شروع كردمي در ابتدا تصور من
بر اين بود كه مواد مخدر را نميتـوان كنتـرل كـرد و كـاهش دادي امـا بـا شـروع درمـان و همينطـور
آموزشهايي كه به من داده شد با همه وجودم باور كردم كه ميتوان مواد مخدر را كنترل كرد و كاهش
دادي شما خواننده عزيز ممكن است در مورد اعتياد اطالعاتي داشته باشيدي خـوب اسـت اطالعـات و
شناخت خودتان را در مورد مسئله اعتياد با ديدگاه كنگره  06در مورد اعتيـاد مقايسـه كنيـدي در ايـن
قسمت ميخواهم ديدگاه كنگره  06در مورد اعتياد را براي خوانندگان عزيـز بنويسـمي ديـدگاهي كـه
حاصل چندين سال تحقيق و تجربه كساني است كه خودشان اعتياد را با گوشت و پوست و استخوان
لمس كردهاند و سالها با اعتياد درگير بودهاندي

فصل دوم:
شناخت اعتياد
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اعتياد چيست
از گذشتههاي دور تا به امروز تصور بر اين بوده است كه اعتياد صرفاً يك خصوصيت رفتاري
و يك عادت است و بايستي ترك شود به همين دليل از واژة ترك استهاده ميشود البته امروز بشر بـه
اين نكته پي برده است كه اعتياد يك وابستگي ساده نيست بلكه بيماري است و بايستي درمـان شـود
اما اينكه چگونه بيماري است هنوز بسياري از صـاحبنظران و دسـتاندركاران نميداننـدي بسـياري
تصور مي كنند اعتياد يك بيماري روحي رواني است و نظريات و ديدگاههاي ديگري حال ببينيم كنگره
 06اعتياد را چگونه تعريف ميكندي
اعتياد در قسمت جسم يا فيزيولوژي عبارت اسـت از جـايگزيني مـواد مخـدر مصـنوعي يـا
خارجي به جاي مواد مخدرطبيعي يا مواد شبه افيوني بدن انسان يدر قسمت روان  ،جايگزيني حاالت
بيمار گونه و غير متعادل به جاي حاالت متعادل و در قسمت جهان بيني  ،جايگزيني تهكرات افيـوني
و معتاد گونه به جاي تهكرات سالم يبه ديگر سخن اعتياد يك بيماري است كه شخص به دليـل عـدم
آگاهي آن را بوجود ميآورد طي اين بيماري به دليل مصرف مكرر مواد مخدر سه بخش اصلي شـهر
وجودي انسان يعني جسم  ،روان و جهان بيني دچار تخريب و عدم تعادل مي شودي
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علت اعتياد
امروزه يكي از مباحثي كه در بين كارشناسان و صـاحبنظران امـر اعتيـاد بسـيار در مـورد آن
صحبت ميشود بحث مربوط به علتها و داليل اعتياد است و ميخواهند بدانند علت اصلي معتاد شدن
يك فرد چيست تا با تعميم دادن آن به ديگران  ،در امر پيشگيري از آن استهاده شودي
ما معتقديم به تعداد انسانهاي روي كره زمين مي تواند علت براي اعتياد وجود داشته باشد اما
چيزي كه در همه آنها ميتواند مشترك باشد عدم آگـاهي اسـت ي عـدم آگـاهي از چگـونگي كسـب
لذتهاي سالم و عدم آگاهي و شناخت نسبت به مسئله بيماري اعتياد ي در واقع معتاد شدن يك فرد
نياز به يك بستر مناسب دارد كه اين بستر ميتواند مشكالت و مسائلي باشد كه در جامعه ما به عنوان
علتها و داليل اعتياد شناخته ميشود مثل مشكالت خـانوادگي ،دوسـتان نابـاب  ،محيطهـاي آلـوده ،
طالق و بيكاري و … اما در كنار اين بسترها عدم آگاهي است كه عامل اصلي است اگر آگاهي وجود
داشته باشد حتي با وجود بستر مناسب ممكن است شخص به سمت اعتياد گرايش پيدا نكندي انسـان
اگر آگاهي الزم را براي چگونه زندگي كردن و چگونگي كسب لذت از راههاي سالم را داشته باشـد
هرگز احساس كمبود و انرژي و در نتيجه روي آوردن به منابع انرژي كاذب مانند مصرف مواد مخدر
نميكندي كسي كه اين آگاهي را ندارد هميشه احساس كمبود ميكند و به دنبال راهي براي جبران اين
كمبود مي گردد و از طرفي چون در جامعه ما شناخت چنداني نسبت به ماهيت حقيقي اعتيـاد وجـود
ندارد به راحتي جذب آن ميشوندي

اثرات و تخريبهاي اعتياد بر روي انسان
در جامعه ما تصور بر اين است كه مهمترين تخريب بيماري اعتياد بـر روي رو و روان انسـان
است و براي درمان آن  ،مشكالت جسمي يا تخريبهاي جسمي اهميت چنـداني نـدارد و ميتـوان در
مدت كوتاهي مشكالت جسمي را بر طرف كرد و مشكل اصلي درمان اعتياد در قسـمت روان اسـتي
حال ببينيم كنگره  06در اين مورد چه ميگويدي كنگره  06معتقد است كه بيماري اعتيـاد سـه بخـش
مهم شهر وجودي انسان يعني جسم ،روان و جهـانبيني را از تعـادل خـارج ميكنـد و بـراي درمـان
حقيقي بايستي هر سه بخش فوق به موازات هم به تعادل برسد و درمان شودي

08

الفي جسم
در قسمت جسم به دليل مصرف مكرر مواد مخدر و ورود مرفين خارجي بـه بـدن دو سيسـتم
بسيار مهم يعني سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني جسم و همينطور سيستم ضد درد بدن به تـدريج
از كار ميافتدي تخريب مواد مخدر بر روي ساير بخشهاي جسم نيز بسيار گسترده است مانند دسـتگاه
گوارش سيستم تنهسي و غيره … كه فعالً به دليل اهميت فقط به بررسي اين تخريب بر روي سيسـتم
توليد كننده مواد شبه افيوني و سيستم ضد درد اكتها ميكنيمي طبق آخرين كشهيات ،بدن انسان  12نوع
ماده شبه افيوني از سه خانواده اندروفين ،انكهالين و دينورفين توليد ميكندي اين مواد شبه افيوني تمام
حاالت يا به طور كلي نظم دروني بدن را كنترل ميكنند و نقششان بسيار حياتي استي عدم احسـاس
درد و آرامش جسمي حداقل كاري است كه اين دو سيستم به عهده دارندي وقتي كه شخص به كرات
مواد مخدر مصرف ميكند به تدريج اين سيستم از كار ميافتدي زيرا مرفين از خارج وارد بدن ميشود
و نيازي به توليد در داخل بدن نيستي نكتة هائز اهميت اين است كه اين سيسـتم بـه تـدريج از كـار
ميافتد و مهمترين كاري كه در درمان جسمي بيمار اعتياد بايستي صورت گيرد راهاندازي مجدد ايـن
سيستم استي طبق نتايج به دست آمده در طول سالها تحقيق و تجربه بر روي تعداد بسـيار زيـادي از
بيماران و همينطور دالئل علمي  ،ثابت شده است كه راهاندازي اين سيستم  11ماه زمان ميخواهـد و
به هيچ وجه نميتوان اين سيستم را در كوتاهمدت راه اندازي كـردي راهانـدازي كامـل آن بـا حـداكثر
كارايي 11،ماه زمان نياز دارد همانند فرايند بارداري كه در انسان به  1ماه زمان نياز دارد و نميتوان آن
را كوتاهتر كردي
بي روان
گهته مي شود كه اعتياد يك بيماري رواني است و معتاد بيمار رواني اسـت امـا كنگـره  06معتقـد
است اعتياد بيماري رواني نيست و معتاد الزاماً بيمار رواني نيستي از آنجايي كه سـاختارهاي جسـم
شخص معتاد از تعادل خارج شده است بنابر اين طبيعي است كه روان او نيز تعادل نداشته باشـد امـا
اين عدم تعادل رواني به مههوم بيمار رواني بودن نيستي تعادل در بخـش روان منـوط بـه تعـادل در
بخش جسم است و زمانيكه ما در مدت  11ماه ساختارهاي جسم را به تعادل ميرسانيم روان نيز بـه
موازات جسم به تعادل نزديك ميشود تا جايي كه از تعادل كامل برخوردار خواهد بودي
امروزه ،در اكثر روشهاي درماني تكيه اصلي بر روي روان استي بر اسـاس روشـهاي درمـان
امروزي  ،درمان جسمي بيماري در طول چند ساعت و يـا چنـد روز بـا سـمزدايي از مـرفين تخليـه
ميشود و با خروج مرفين تصور ميشود مشكل جسمي بيمار حل شده است و بقيه مشكالت مربوط
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به رو و روان استي اما ما معتقديم ريشه تمامي مشكالت يك بيمار حتي مشكالت روانـي او عـدم
تعادل جسمي و عدم ترشح مواد شبه افيوني در درون بدن ميباشدي كمبود اين مواد عوارضي به دنبال
دارد كه مشكالت روحي رواني تلقي ميشودي
جي جهانبيني
يكي از بخشهايي كه بر اثر بيماري اعتياد آسيبجدي ميبيند جهـانبيني يـا نگـرش و تهكـر
شخص مي باشدي از آنجايي كه معتاد وابستگي كلي بـه مـواد مخـدر دارد و در واقـع حكومـت شـهر
وجودي او بدست مواد مخدر است تا جايي كه حتي نوع غذايي كه ميخورد را مـواد مخـدر تعيـين
ميكند ،تهكر و نگرش او به زندگي و حتي هستي يك سويه ميشود و هر آنچه كه ميبيند از زاويه و
دريچه مواد مخدر و نشئگي استي هر كار و عمل و حركتي كه با مواد مخدر ،مصـرف آن و نشـئگي
هماهنگي و همخواني داشته باشد انجام ميدهد و هر كاري كه با آن هماهنگ نباشد انجـام نميدهـدي
ما به اين حالت يا نوع نگرش جهانبيني افيوني ميگوييمي براي درمان اعتياد عالوه بـر جسـم و روان
جهانبيني نيز بايستي به تعادل برسد يعني از حالت افيوني بودن خارج شودي تغيير و اصال تهكـرات
و نگرش شخص معتاد نسبت به زندگي در كوتاهمدت به هيچ وجه امكانپذير نيستي قدر مسلم تنهـا
با آموزش و كسب آگاهي  ،بيمارمبتال به اعتياد ميتواند جهانبيني خود را اصال كندي تـا زمـاني كـه
جهانبيني اصال نشود و به تعادل نرسد درمان حقيقي صورت نگرفته است حتي اگر شخص سـالها
مواد مخدر مصرف نكندي متأسهانه يكـي از بخشـهايي كـه در درمانهـاي امـروزي مـورد توجـه قـرار
نميگيرد مسئله جهانبيني است و علت بسياري از برگشتها يا عـود مجـدد بيمـاران بـه اعتيـاد ،عـدم
اصال جهانبيني آنهاستي

جسم

درمان اعتياد
جهانبيني
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روان

فصل سوم:
مدلهاي درماني
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قطع ناگهاني مصرف مواد مخدر بدون جايگزين
الف :يكي از روشهايي كه امروزه در سطحي نسبتاً وسيع مورد استهاده قـرار ميگيـرد ،قطـع ناگهـاني
مصرف مواد مخدر بدون جايگزين ميباشدي يا به عبارتي سقوط آزاد و يا به قول عدهاي ديگـر تـرك
يابوييي همانگونه كه در بخش تخريبهاي جسمي اعتياد توضيح داده شـد ،از كـار افتـادن دو سيسـتم
حياتي جسم بر اثر مصرف مكرر مواد مخدر و اعتياد و راهاندازي آنها  ،مهمترين بخش درمان جسمي
و يا فيزيكي معتاد است كه با تحقيقات انجام شده و نتايج مسجل ،مدت زمان راهاندازي اين سيستمها
 11ماه استي كسي كه مصرف مواد مخدر خود را به ناگهـان قطـع ميكنـد در ابتـدا بايسـتي سـندرم
محروميت از مواد مخدر يا به قول ما عوارض آشكار قطع مصرف را كه معمـوالً بعـد از گذشـت 24
ساعت از آخرين مصرف به طور كامل خودشان را نشان ميدهنـد تحمـل كنـد ايـن عـوارض شـامل
استخوان درد  ،درد مهاصل  ،دست درد و پادرد  ،اسهال  ،عرق كردن  ،عطسـه ،خميـازه  ،آبريـزش
بيني  ،بيقراري  ،پرش عضالت  ،بيخوابي ميباشدي ما به اين دليل به اين عوارض ،آشكار ميگـوييم
زيرا از ديد اطرافيان پنهان نيستند و ميتوان آنها را در شخص بيمار مشاهده كردي اين عوارض بعـد از
گذشت  15تا  26روز توسط مكانيزم بدن به طور طبيعي از بـين ميرونـدي در اينجـا بسـياري تصـور
ميكنند بيمار از نظر جسمي معالجه شده است و مابقي مشكالت روحي و رواني استي اما از ديـدگاه
كنگره  ،06بعد از اين مرحلـه سـري دوم عـوارض جسـمي بوجـود ميآيـدي مـا بـه ايـن عـوارض،
عكسالعملها يا عوارض پنهان جسم ميگوييمي به اين دليل پنهان است كه ديگران قادر نيستند آنهـا را
به وضو ببينند و فقط خود بيمار آنهارا كامالً احساس ميكندي اين عوارض روحي و روانـي نيسـتند
بلكه صددرصد جسمي هستند و دليل آن كمبود توليد مواد شبه افيوني جسم ميباشدي ايـن عـوارض
عبارتند از :افسردگي ،گوشـهگيري ،عـدم ميـل بـه زنـدگي ،احسـاس پـوچي ،بيحوصـلگي ،تنبلـي،
زودخسته شدن ،كندذهني ،ترشح بزاق چسبناك در گلـو ،بـاال رفـتن ميـل جنسـي ،نـاتواني جنسـي،
بيخوابي ،اين عوارض دقيقاً تا زمانيكه سيستم توليد كننده مواد شبه افيـوني راهانـدازي نشـده اسـت
وجود دارند و حدوداً تا يكسال بعد از قطع مصرف ادامه دارنـدي البتـه در ايـن مـدت هـر چـه زمـان
ميگذرد و ترشح اين مواد در بدن بيشتر ميشود از شدت اين عـوارض كاسـته ميشـودي اميـدواريم
روزي بيايد كه تكنولوژي بتواند دستگاهي را بسازد كه بتواند ميزان مواد شبه افيوني طبيعي بدن را در
خون اندازهگيري كندي قطعاً آن روز بسياري از مسائل حل خواهد شدي در اين روش معموالً بـه دليـل
سخت بودن تحمل عوارض ياد شده بيماران نميتوانند اين راه را ادامه دهند و در نيمه راه به مصرف
مواد مخدر برميگردند در حاليكه انواع برچسبهاي بيغيرت  ،بياراده و غيره به آنها زده ميشـودي در
حالكيه آنها مقصر نيستندي شدت اين عوارض به حدي است كه تحمل آن حقيقتاً كار سختي اسـت و
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برگشت آنها به مصرف مواد كامالً عادي و طبيعي است و اگر برگشت نكنند جاي تعجـب اسـتي در
طول مدت يكسالي كه براي راهاندازي سيستمهاي از كار افتاده در اين روش بايستي بگذرد ،بيمار بـه
هيچ وجه قدرت و حوصله كار كردن و رسيدگي به مسائل زندگي خود را ندارد و معموالً كسانيكه از
اين روش استهاده ميكنند از ناحيه كار و شغل در اين مدت آسيبهاي فراواني ميبينند و معموالً شـغل
خود را از دست ميدهند و دچار زيانهايي ميشوند كه بـه هـيچ وجـه قابـل انـدازهگيري نيسـتند در
حاليكه مردم و خانوادهها در اين مدت به تصور اينكه بيمار درمان شده است از او توقـع يـك انسـان
سالم را دارند و خود اين توقع مشكالت بيشماري را ايجاد ميكندي

درمان اعتياد با داروهاي شيميايي
سندرم محروميت يا عوارض ناشي از قطع مصـرف مـواد مخـدر و كمبـود مـرفين اختالالتـي
هس تند كه كامالً ريشه جسمي دارند و تمامي آنها به كمبود مرفين طبيعي بدن ختم ميشودي مواد شـبه
افيوني كه در جسم انسان توليد ميشوند مانند اندروفين  Andorphineانكهالين  Ankephalineو
دينورفين Dinorphineنقش بسيار حياتي در تعادل بيوشيمي جسم دارنـد و هـر گونـه اختاللـي در
ترشح آنها باعث بروز عوارض بيشماري ميشودي انسانهاي سالم آرامش ،عدم احسـاس درد ،خـواب
منظم ،اشتهاي خوب ،قدرت انجام كار و سطح انرژي بااليشان را مديون وجود همين مواد شبه افيوني
هستندي به عنوان مثال دينورفين حدود  266برابر و اندروفين بين  36تا  86برابر مرفين خالص قدرت
تخدير و نشئه كنندگي داردي در علم پزشكي و فارماكولوژي  farmacologyسيستمي وجود دارد كه
به آن درمان عالمتي و حمايتي ميگويندي يعني با توجه به عالمت يا نشانه يا سيگنال  Signalپزشك
داروي مخصوص را تجويز ميكند تا عالمت بيماري را پوشش دهد و از بين ببـردي بـه عنـوان مثـال
بيماري كه دچار بيخوابي شده است مثالً داروي خوابآور يا ديازپام به او تجويز ميشودي در اينجـا
بايد توجه داشت كه پزشك فقط سعي كرده است با دارو كاري كند كـه او بخوابـد امـا علـت ايجـاد
حالت بيخوابي در نظر گرفته نشده است و به جاي خود باقيست در مسئله درمان بيماري اعتياد دقيقاً
همين وضعيت وجود داردي بيماري كه مصرف مواد مخـدر خـود را قطـع ميكنـد دچـار عـوارض و
اختالالت متعدد ميشود و پزشكان با توجه به عالمتها  ،نشانهها و عوارض  ،بـراي هـر كـدام داروي
خاصي را تجويز ميكنندي
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طبق ديدگاه كنگره  06اين سيستم درماني يا دارو درماني عالمتي و حمايتي در مـورد اعتيـاد
اشتباه است و باعث بروز وضعيت بسيار بغرنجي ميشود ،بنابه داليل زيري
 -1داروهايي كه امروزه براي درمان اعتياد تجويز ميشود  ،اكثراً مربوط به درمان اعتياد نيستند  ،بخش
عمده اين داروها  ،شامل خواب آورها  ،ضد دردها  ،آرامبخشهـا و غيـره اعتيـاد آور و روانگـردان
هستند و بيمار بعد از مدتي به مصرف آنها اعتياد پيدا ميكند و خودسرانه دوز مصـرفي خـود را بـاال
ميبرد و به ارقام وحشتناكي در مصرف قرص ميرسدي اعتياد به قرص و داروهاي شـيميايي يكـي از
بدترين انواع اعتياد است و به مراتب سنگينتر و مخربتر از اعتياد به مواد مخدر است و معتادان بـه
قرصهاي شيميايي اكثراً دچار اغتشاش شعور ميشوندي
 -2از آنجايي كه براي عوارض بيشمار سندرم محروميت ،داروهاي متعددي تجـويز ميشـود تـداخل
دارويي ناشي از مصرف همزمان اين داروها باعث بروز عوارض ديگري ميشود كه كامالً ناشـناخته ،
جديد و خطرناك هستند و تاكنون توجه چنداني به اين مسئله نشده است از آنجـايي كـه شخصـيت
معتاد در جامعه ما يك شخصيت ضعيف و منهور استي لذا ،اكثراً در تجويزها به همـين علـت توجـه
چنداني به نتايج آن و آثار مخرب آن ندارندي
 -3بسياري از معتادان كه مواد مخدر مصرف ميكنند با داروهاي روانگردان آشنايي ندارندي اين دسته
از بيماران زمانيكه براي درمان مراجعه ميكنند و تحـت روش دارودرمـاني قـرار ميگيرنـد بـا انـواع
داروهاي خواب آور  ،ضد افسردگي  ،پايين آورنده فشار خون  ،قرصهاي مخدر و غيره آشنا ميشوند
و چون مصرف اين داروها در دوز باال عالئم نشئگي ايجاد ميكند و از سوي ديگر قيمت آنها و تهيـه
آنها كمتر و آسانتر از مواد مخدر است ،بنابر اين بيمار معتاد تشويق به مصرف ايـن داروهـا بـه جـاي
مواد مخدر ميشودي
 -4ما امروز شاهد بروز پديده جديدي هستيم به نام اعتياد به قرص و داروهاي شـيميايي ،اعتيادهـاي
سنتي كه معتاد فقط مواد مخدر مثل ترياك مصرف ميكند در كشور ما سابقه طوالني دارد و همـه مـا
با آن آشنا هستيم و بسيار ديدهايم معتاداني كه سالهاي سال معتاد بودهاند اما زندگي خودشـان را نيـز
اداره ميكردند و به مشكل چنداني برخورد نميكردندي اما امروزه با ازدياد مصرف داروهاي شـيميايي
توسط معتادان به وضو ميبينيم كه اعتياد نويني كه ما با آن روبرو هستيم بسيار خطرناكتر از اعتيـاد
سنتي قديم است و رفتارهاي پرخطري از معتادان سر ميزند كه در گذشته هرگز وجود نداشته استي
بسيارند معتاداني كه يك عمر شرافتمندانه زندگي كرده و معتـاد بودهانـد امـا بـه محـا مراجعـه بـه
متخصص و مصرف داروهاي شيميايي ،بعد از گذشت مدتي به خاطر عـوارض وحشـتناك داروهـاي
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شيميايي تمام زندگي خود را از دست دادهاند و تبيدل به انسانهاي مهلسي شدهاند و به خاطر اعتياد به
قرص و داروهاي شيميايي درمان آنها نيز به مراتب سختتر از گذشته شده استي
 -5متأسهانه متخصصين و مردم تصور ميكنند كه قرص و داروهاي شيميايي هر چه باشد بهتر از مواد
مخدر مثل ترياك و هرويين استي مردم از واژه ترياك و هرويين وحشـت دارنـد امـا از واژه قـرص
وحشت ندارند زيرا قرص در همه جا مصرف ميشود به راحتي به فروش ميرسد و مصرف آن يـك
ضد ارزش محسوب نميشود اما غافل از اينكه عوارض مصرف قرص و داروهاي شميايي به مراتـب
بيشتر و وحشتناكتر از سنگينترين مواد مخدر مثل هرويين استي اگر شخصي مدت  36سال ترياك
يا هرويين مصرف كند دچار اغتشاش شعور نمـيشـود امـا كسـي كـه بـه قرصهـاي روانگـردان و
داروهاي شيميايي اعتياد دارد حداقل عوارض آن اغتشاش شـعور و ديـوانگي اسـت و چـه بسـيارند
جواناني كه به خاطر ناآگاهي متخصصين و سيستم درماني غلط به خاطر يك اعتياد ساده بـه تريـاك
امروزه سر از تيمارستانها درآوردهاند و هيچ كس پيگير اين موضوع نيستي
 -0تنها داروي استاندارد براي درمان اعتياد كه مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني است متادون است
كه متأسهانه در كشور ما بسيار كمياب و گرانقيمت استي داروهايي كه امروزه در سيستم پزشـكي مـا
براي درمان اعتياد تجويز ميشود غير اسـتاندارد  ،غيرعلمـي و بـدون نتيجـه هسـتندي كـاش حـداقل
بي نتيجه بودند زيرا نتيجه آنها تخريب وحشتناكي است كه خيلي خودماني ميتوان گهت صد رحمت
به مواد مخدري
 -1نوع ديگري از داروهاي موجود  ،داروهاي گياهي و دست ساز هستند كه توسط افراد سود جـو و
عطار باشيها تهيه و عرضه ميشوندي اين مواد عجيب و غريب و به اصـطال داروهـاي گيـاهي كـه
بعضاً به صورت كپسول خوراكي يا شربتهاي گياهي  ،بسته بنـدي ميشـوند  ،كـامالً غيـر علمـي و
ناشناخته هستد و تخريبهاي وحشتناكي را به وجود ميآورند ي

روش درمان تدريجي يا كاهش پلهاي مواد مخدر
طبق ديدگاه كنگره  06بيماري اعتياد سه بخش مهم شهر وجود انسـان يعنـي جسـم ،روان و
جهانبيني را از تعادل خارج ميكند و براي رسيدن به درمان حقيقي بايستي هر سـه بخـش فـوق بـه
موازات هم به تعادل برسندي در قسمت جسم گهتيم كه تخريبهاي زيادي بر اثر مصـرف مـواد مخـدر
صورت ميگيرد كه عمدهترين و مهمترين آن از كار افتادن سيستم ضد درد و سيستم توليد كننده مواد
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شبه افيوني جسم ميباشد و ما بايستي آن را راهاندازي كنيم و گهتيم كه راهاندازي آن به  11ماه زمـان
نياز داردي
تا زماني كه اين سيستم راهاندازي نشده است و مواد شبه افيوني به اندازه كافي در بدن توليد
نمي شود عوارض آن وجود داردي اگر كسي مصرف مواد مخدر خود را قطع كند بايستي بداند كـه تـا
يكسال بايستي اين عواض را كه شامل دو بخش آشكار و پنهان است را تحمل كند كه بسيار سخت و
طاقتفرساست و اكثراً نميتوانند تحمل كنند و دوباره به مصرف روي ميآورندي
اگر بخواهيم براي پوشش دادن اين عوارض به داروهاي شيميايي متوسل شويم اوضاع بـدتر
خواهد شد و وضعيتي بوجود ميآيد كه وخيمتر از زمان مصرف مواد مخدر خواهـد بـودي بـه همـين
دليل كنگره  06معتقد است شخص به جاي اينكه عوارض طوالنيمدت ناشي از قطع ناگهاني مصرف
مواد مخدر را تحمل كند و يا اينكه داروهاي شيميايي با عوارض خطرناك كه به مراتب بيشتر از مواد
مخدر است را مصرف كند بهترين حالت اين است كه خود ماده مخدر يعني ترياك را به عنـوان دارو
مصرف كندي اكثر مواد مخدر سنگين از محصوالت و فرآوردههاي ترياك هستند و ترياك ميتواند بـه
راحتي براي انواع اعتياد به مواد مخدر نظير هرويين  ،شيره ،ترياك به عنوان دارو به كار رودي اين كـه
ميگوييم ترياك بهترين دارو است به اين دليل است كه اوالً از نظر تركيبات هـيچ دارويـي نميتوانـد
جايگزين ترياك شود زيرا به عنوان مثال ترياك  25نوع تركيب دارد نظير كدئين  ،مرفين  ،نارسـئين ،
ناركوتين  ،پتيدين  ،پاپاورين و غيره …
ما با استهاده از چه دارويي و يا چه تعداد داروهاي مختلف ميتوانيم جاي اين تركيبات را پر
كنيمي قطعاً چنين دارويي وجود ندارد و استهاده همزمان از داروهاي مختلف شيميايي براي جـايگزين
آن قطعاً عوارض وخيمي را به دنبال خواهد داشتي
در ثاني  ،ترياك يك ماده گياهي است و عوارض آن تاد حد زيـادي شـناخته شـده اسـت و
عوارض آن نسبت به داروهاي شيميايي بسيار كمتر استي در روش درماني تدريجي بيمـار تريـاك را
همانند يك دارو در ساعت مشخص و به مقدار مشخص مصرف ميكند در حد نياز جسم و در حدي
كه از تعادل نسبي برخوردار باشد و مشكلي نداشته باشدي مقدار مواد مصرفي را خود شـخص تعيـين
نميكند بلكه راهنمايان كنگره  06كه افرادي به رهايي رسيده و آموزش ديده هستند با محاسبات دقيق
و با توجه به فرايند زمان  ،مقدار و ساعت مصرف شخص را تعيين ميكنندي مواد مصـرفي بيمـار پلـه
پله توسط راهنمايان كاهش مييابد و تيپرميشودي طوري كه هيچ فشاري به او نيايد و هـيچ مشـكلي
نداشته باشد و بتواند در طول دوره درمان به مسائل ديگر خود نيز رسيدگي كندي هم زمان بـا كـاهش
پلهاي مواد مخدر ،پله پله سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني و سيستم ضد درد نيز راهاندازي ميشود
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تاجايي كه مواد مخدر به حداقل خود كه در آخرين پله  1گرم ترياك براي  36روز اسـت ميرسـد و
به صهر ميرسدي زمانيكه مواد مخدر مصرفي شخص قطع ميشود دچار هيچگونه عارضـه و مشـكلي
نميشود نه مشكل جسمي و نه مشكل رواني زيرا مواد شبه افيوني جسم به اندازه كافي توليد ميشود
در اين مدت كه  11ماه است همزمان با كاهش مصرف مواد مخدر ساختارهاي جسـم بـه آرامـي بـه
تعادل ميرسند و به موازات آن ساختارهاي روان نيز متعادل ميشوند و بعد از گذشت  11ماه  ،جسم
و روان كامالً در حال تعادل هستند و به عبارتي راكب و مركب هر دو ميزان هستندي بـدون اينكـه در
طول اين مدت حتي يك عدد قرص يا دارويي شيميايي مصرف كرده باشدي كسـي كـه بـا اسـتهاده از
روش درمان تدريجي اقدام به درمان اعتياد ميكند در طول دوره درمـان دچـار هـيچ گونـه نـاراحتي
جسمي و يا عوارض قطع مواد مخدر و يا به قول پزشكان سندرم محروميت نميشودي در طـول ايـن
مدت بيمار همزمان با كاهش مصرف مواد مخدر در كالسـهاي گـروه درمـاني نيـز شـركت ميكنـدي
آموزش كنگره  06يك آموزش همه جانبه و فراگير است كسي كه به صورت مـنظم در ايـن كالسـها
شركت ميكند و آگاهي كسب ميكند و همچنين تجربياتي كـه بـه او منتقـل ميشـود كـامالً از نظـر
تهكرات  ،نگرش و جهانبيني تغيير ميكند كنگره  06سعي ميكند با آموزش صحيح  ،طريق درسـت
زندگي كردن و بهرهگيري از لذتهاي سـالم را بيـاموزدي كسـانيكه از ايـن آمـوزش بهرهمنـد ميشـوند
جهانبيني آنها كامالً از حالت افيوني بودن خارج ميشود و ياد ميگيرند از زاويه و دريچـه سـالمتي
به زندگي نگاه كنندي بعد از گذشت 11ماه و قطع مصرف مواد مخدر و به تعادل رسيدن جسـم ،روان
و جهانبيني  ،ما ميتوانيم ادعا كنيم كه بيمار درمان شده اسـت نـه اينكـه تـرك اعتيـاد كـرده اسـتي
اينجانب با استهاده از همين روش مواد مصرفي خودم را كه  1/5گرم ترياك بود به آرامي كاهش دادم
طبق دستورات راهنما  ،تا زماني كه به صهر رسيد و قطع شدي در اولين روز قطع مواد مخـدر  ،دچـار
كوچكترين عارضهاي نشدم حتي يك عطسه هم نزدمي كـوچكترين احسـاس نيـازي بـه مـواد مخـدر
نميكردم زيرا مخدرهاي طبيعي بدن من به اندازه كافي توليد ميشدي برايم باور كردني نبـود  ،منتظـر
بودم اتهاقي بيهتدو خمار شوم اما هيچ اتهاقي نيهتاد و بعد از چند روز ناباوري  ،بـاورم شـد كـه مـن
درمان شدهام آن هم بدون استهاده از حتي يك عدد قرص يا داروي شـيمياييي احسـاس مـن از روز
اول رهايي تا به امروز كه نزديك به سه سال از رهاييم ميگذرد اين است كه پرونده مواد مخـدر در
زندگي من بسته شده است و انگار هيچ وقت مصرفكننده مواد مخدر و معتـاد نبـودهامي كـوچكترين
ميل و وسوسهاي نسبت به مصرف مواد مخدر ندارم حتي اگر در محيطهاي آلوده و در كنار مصـرف
كنندگان مواد مخدر قرار گيرميزيرا جسم  ،روان و تهكرات و جهانبيني من به تعادل رسيده استي
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فصل چهارم:
نقد و بررسي مدلهاي درماني
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عوارض روشهاي درماني كوتاهمدت (قطع ناگهاني)
1ي هزينه و آسيبهاي شغلي
2ي عوارض درمان
امروزه اكثر روشهايي كه براي درمان اعتياد به كار گرفته ميشوند مبتني بر قطع ناگهاني مصرف
مواد مخدر و جايگزيني آن با داروهاي مختلف ميباشدي در بخشهاي قبـل توضـيح داديـم كـه قطـع
ناگهاني مصرف مواد مخدر چه عوارضي را به دنبال دارد و بـه دليـل وارد شـدن شـوك فيزيولـوژي
مخرب بر سيستمهاي جسم و روان و همچنين مدت زمان راهاندازي سيستم توليـد كننـده مـواد شـبه
افيوني و سيستم ضد درد كه  11ماه ميباشد ،بيمار اين مـدت زمـان را در بـدترين شـرايط جسـمي،
رواني و فكري سپري مي كندي او قادر نيست هيچ كاري انجام دهد و اكثر بيماران در اين مقطع آنهايي
كه در زمان اعتياد مشغول به كار بودهاند معموالً شغل خود را از دست ميدهندي شايد تصور شود كـه
يك فرد معتاد نميتواند كار و شغل درست و حسابي داشته باشدي
اما اين تصور حقيقت ندارد و بخش بسيار بزرگي از معتادان كساني هستند كه حتي با وجـود
اعتياد و مصرف مواد مخدر مشغول به كـار نيـز هسـتندي روشـهاي غلـط و اشـتباه در درمـان اعتيـاد
آسيبهايي را به شخص وارد ميكند كه به مراتب بدتر از اعتياد و مصرف مواد مخدر استي ما تعداد
بسيار زيادي از اين افراد را در كنگره  06ميبينم كه به دليل استهاده از روشهاي غلط درمان اعتياد كار
خود را از دست دادهاند و آسيبهاي زيادي از اين ناحيه بـه آنهـا و خـانواده آنهـا وارد شـده اسـتي
درحاليكه در زمان اعتياد به كار خود مشغول بودهاند و به مسـائل زنـدگي خـود تـا حـدي رسـيدگي
ميكردهاندي
تا به حال به اين مسئله توجه نشده است كه يك معتاد اقدام به درمان اعتياد كنـد و پـس از
قطع مصرف دچار وضعيتي بدتر از زمان اعتياد شودي اين مسئله به گونهاي جا افتاده است كه شـخص
هر طور شده مواد مخدر مصرف نكندي به هر قيمتيي اما شايد اين مسئله نياز بـه بررسـي و بـازنگري
داشته باشد زيرا هدف اين است كه شخص بيمار به سالمتي برسـد و سـالمتي يعنـي اينكـه رانـدمان
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فعاليت او در تمام زمينهها به حالت طبيعي برسدي نه اينكه بسيار پايينتر از زمان اعتياد برسدي حـداقل
نتيجهاي كه ميتوان گرفت اين است كه اين اشخاص درمان نشدهاند بلكه بيمارتر شدهاندي
به طور كلي روشهاي امروزي درمان اعتياد كه توسط بخش پزشـكي ارائـه ميشـود را از نظـر
هزينه و زيان مالي كه به شخص بيمار و خانواده او وارد ميكند را ميتوان به اين صورت بيان كردي
هزينه و آسيبهاي شغلي
الف  :هزينه درمان :كه در اغلب روشها بسـيار بـاال اسـت زيـرا در شـايعترين روش درمـان
پزشكي يعني سمزدايي اقدام به بيهوشي عمومي  ،بستري شدن و اقدامات ديگر ميشـود كـه
هزينه سنگيني را در بر داردي
ب  :بيمار به دليل ايجاد شوك فيزيولوژي مخرب بر اثر قطع ناگهاني مصـرف مـواد مخـدر
مصرف داروهاي روان گردان و عواض آنها و همچنين عـوارض پنهـان قطـع مصـرف مـواد
مخدر و عدم توليد مواد شبه افيوني ،حداقل به مدت يكسال در وضعيتي به سـر ميبـرد كـه
قادر به كار كردن نيست و از اين بابت نيز دچار زيان مالي بسيار ميشودي كه كامالً قابل توجه
و بررسي استي
عوارض درمان
اكثر روشهاي درمان اعتياد مبتني بر قطع ناگهاني مصرف مواد مخدر و جـايگزيني داروهـاي مختلـف
ميباشدي در اين بخش بايستي به دو نكته مهم توجه شود
الفي قطع ناگهاني مصرف و شوك فيزيولوژي ناشي از قطع ناگهاني مصرف
بي عوارض ناشي از مصرف داروهاي غيراستاندارد و روانگردان
شوك فيزيولوژي
در اكثر روشهاي درمان اعتياد كه مصرف مواد مخدر بيمار ناگهاني قطع ميشودي اين شوك ايجاد
ميشود و تخريب آن بسيار گسترده استي نظر به اينكه بيمار اعتياد سالهاي سال مواد مخـدر مصـرف
كرده است و مواد مخدر در تمامي بخشهاي وجودي او تخريب به وجود آورده است و به طور كلـي
وابستگي تمام نسبت به مواد مخدر ايجاد شده است بروز چنين شوك مخربي دور از انتظار نيستي در
نظر بگيريد معتادي كه مثالً  26سال ترياك مصرف كـرده اسـت و تريـاك داراي  25نـوع تركيـب و
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آلكالوئيد ميباشد و هر يك از اين تركيبات روي بخشي از سيستم بيوشيمي جسم اثر گذاشته باشـد ،
ميتوان تصور نمود تمام سيستم بيوشيمي جسم او از تعادل خارج شده اسـتي نظـم درونـي بـدن او
كامالً به هم ريخته است ترشحات غدد درون ريز بدن نامتعادل گشته و بعضي كامالً از كـار افتادهانـد
نظير سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني و سيستم ضد دردي بخشهاي مختلف نظير دستگاه گـوارش،
سيستم تنهسي ،كبد ،كليهها  ،دستگاه تناسلي و غيره …
كامالً دچار تخريب و آسيب شده استي به دليل از تعادل خارج شدن جسـم ،روان او نيـز از
تعادل طبيعي خارج شده استي حس او طبيعي نيستي عقل و ساير صور پنهان ،تعادل طبيعي ندارنـدي
جهانبيني نگرش و تهكرات او نسبت به زندگي و اهداف آن كامالً تحت تأثير مواد مخدر اسـت اگـر
چند ساعت مواد مخدر به او دير برسد و مصرفش به تأخير بيافتد تمـامي شـهر وجـودي او بـه هـم
خواهد ريخت و دچار بيتعادلي بسيار شديد كه همراه با دردهاي متعدد ميباشد به وجود ميآيد كـه
ما به آن خماري ميگوييمي در چنين شرايطي با وجود تخريبهاي بيشماري كه مواد مخدر بـه وجـود
آورده استي تعادل نسبي او وابستگي صد درصد به مواد مخـدر دارد و تـا زمانيكـه مصـرف ميكنـد
مشكلي ندارد اما اگر مصرف نكند  ،دچار سندرم محروميت يا خماري ميشودي در چنين شرايطي اگر
مصرف مواد مخدر كامالً و به طور ناگهاني قطع شود خماري شديد و فشاري كـه از ايـن ناحيـه بـه
جسم ،روان و جهانبيني شخص وارد ميشود در حدي است كه تخريـب آن در كوتاهمـدت چنـدين
برابر تخريب ناشي از مصرف مواد مخدر در طول چند سال ميباشدي به همين دليل مـا بـه آن شـوك
فيزيولوژي مخرب ميگوييمي
وضعيتي كه بيمار در اين حالت به آن دچار ميشود باعث ميشود تا بسياري از سيستمها دچار
اختالالت شديد و مزمن شوندي بعضي از سيستمها بر اثر اين شوك هيچگاه تا پايـان عمـر بـه شـكل
كامل راهاندازي نمي شوندي از جمله سيستم ضد درد و سيستم توليد كننده مواد شـبه افيـوني جسـم و
همينطور بسياري از بخشهاي ديگر ،در روشهاي درمان امروزي اين وضعيت به هيچ وجه مورد توجه
قرار نميگيرد ،
بيمار بعد از گذشت چندين ماه و حتي چندين سال مشكالتش برطرف نميشودي اثـرات ايـن
شوك تا كنـون از نظرهـا پنهـان بـوده اسـت  ،باعـث شـده تـا بسـياري ازمتخصصـين و گروههـاي
دست اندركار اعتياد و درمان آن تصور كنند بيماري اعتياد درمان ندارد و بيمار اعتياد بايستي تـا پايـان
عمر تحت مراقبت و كنترل باشد هر چند سالها مواد مخـدر مصـرف نكـرده باشـدي در روش درمـان
سمزدايي اين شوك خيلي شديدتر بروز ميكند كه در بخش ويژه مربوط بـه سـمزدايي بـه آن اشـاره
خواهيم كردي اگر اثرات اين شوك مخرب كامالً شناسايي شود كه در كنگره  06تقريبـاً شـناخته شـده
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است و در روشهاي درمان اعتياد به عنوان يك اصل مدنظر قرار گيرد از بروز بسياري مشكالت كه در
معتادان ترك كرده بوجود ميآيد جلوگيري ميشود و خيلي زودتر به درمان قطعي ميرسندي در كنگره
 06از آنجايي كه انتخاب روش درمان از سوي مراجعين آزاد ميباشد ،افرادي كه روش سقوط آزاد يا
قطع ناگهاني را انتخاب ميكنند بعد از بر طرف شدن عوارض آشكار قطع مصرف كه نهايتاً بعد از 15
تا  26روز از بين ميرود دچار عوارض پنهان قطع مصرف ميشوند كه تا ماهها ادامه دارندي از جملـه
ميتوان به بيحوصلگي  ،زود عصباني شدن  ،وسوسه مصرف مواد مخدر پـرش پاهـا و دسـتها در
هنگام خواب اشاره كرد كه كامالً نشان دهنده عدم كارايي سيستمهاي دروني جسم ميباشد كه بعد از
سالها مصرف نكردن هنوز راهانداري نشدهاند و بـه كـارايي مطلـوب نرسـيدهاند و كمبـود بعضـي از
هورمونها و يا اختالل و بينظمي در ترشح آنهـا ماننـد مـواد شـبه افيـوني  ،انـدورفين  ،دينـورفين ،
انكهالين و سروتورنين مي باشدي اين اشخاص بعد از ترك اعتياد هيچگـاه كـارايي مناسـب و رانـدمان
مطلوبي در فعاليتهاي خود ندارندي بسياري تصور ميكنند اين مشكالت رواني هستند و با دارو درماني
و يا گروه درماني از بين ميروند در حاليكه ريشه اين مشكالت كامالً جسمي و دليل آن كمبود مـواد
شبه افيوني و شوك ناشي از قطع مصـرف ناگهـاني مـواد مخـدر ميباشـد و بـا دارو درمـاني هرگـز
نميتوان آنها را از بين برد بلكه اين مشكالت دو چندان خواهند شد زيرا بـه عـوارض ناشـي از دارو
درماني با داروهاي روانگردان كه تخريبشان به مراتب از مصـرف مـواد مخـدر بيشـتر اسـت ،دچـار
خواهند شدي
روش درمان تدريجي و هزينه آن و وضعيت شغلي بيمار
در روش درمان تدريجي كنگره  06بيمار در حالي دوره درمان را سپري ميكند كه تريـاك را هماننـد
يك دارو مصرف ميكندي اين مصرف در حدي است كه بيمار دچار عوارض ناشـي از قطـع مصـرف
نشودي مصرف ترياك به عنوان دارو باعث ميشود تا بيمار از يـك تعـادل نسـبي برخـوردار باشـدي از
آنجايي كه مصرف مواد مخدر بيمار در طول دوره درمان كنترل شده و طبق برنامه دقيق ميباشد و بـه
صورت پلهاي كاهش مييابد هزينه تأمين آن در مقايسه با مصرف داروهاي ديگـر اگـر كمتـر نباشـد،
بيشتر نيستي بعضي از بيماران تصور ميكنند كه در طول چند ماه اگر قرار باشد تريـاك را بـه عنـوان
دارو مصرف كنند بايستي هزينه زيادي را متحمل شوند در حاليكه اين گونه نيستي مصـرف آنهـا بـه
قدري كم ميشود كه هزينه آن از هزينه تأمين سيگار هم كمتر خواهد بودي در روش درمـان تـدريجي
در چند ماه آخر دوره درمان يا سهر اول مصرف مواد به يـك گـرم بـراي  16روز  26روز و  36روز
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ميرسد كه كامالً مشخص است هزينه آن به قدري ناچيز است كه به هيچ وجه به عنـوان يـك عامـل
بازدارنده مطر نيستي
نكته بسيار مهم در روش درمان تدريجي اين است كه بيمار به دليل مصرف كنترل شده مـواد
مخدر يا ترياك به عنوان دارو از تعادل نسبي برخوردار است و به راحتي به كار و مسائل زندگي خود
رسيدگي ميكندي او ميتواند كار خود را خيلي خوب انجام دهد و هرگز به وضعيت شغلي او آسيبي
وارد نشودي در حاليكه دوره درمان خود را نيز سپري ميكندي اينجانب در حالي دوره درمـان يـا سـهر
اول را طي كردم كه سر كار هم بودم و در يك شركت خصوصي مشغول به كـار بـودم و هنـوز هـم
هستمي در مدتي كه تحت درمان بودم و مواد مخدر مصرفي من به صورت پلهاي كاهش مييافت هيچ
گونه مشكلي از اين بابت برايم پيش نيامد راندمان كاري من نه تنها كمتر نشد ،بلكه روز به روز بيشتر
هم ميشدي زيرا حركت به سوي سالمتي است و هر چه مقدار مصرف كمتر ميشود سالمتي بيشـتري
عايد ميشود و انرژي شخص براي انجام كار بيشتر ميشودي

عوارض روش درمان تدريجي
روش درمان تدريجي با استهاده از ترياك به عنوان دارو هيچگونه عوارضي را به دنبال نـداردي
برداشت بعضي از صاحبنظران اين است كه ترياك يك ماده غيـر بهداشـتي اسـت و كسـي كـه آن را
مصرف ميكند آن هم به صورت خوراكي دچار يك سري عوارض ميشودي
در اين جا بايد اين نكته را متذكر شويم كه مصرف ترياك براي كسي كه سالها آن را مصرف
كرده است و بدن او كامالً به آن عادت كرده است نميتواند عوارض خطرناك داشـته باشـدي تريـاك
يك ماده شناخته شده است و يك فرآورده گياهي استي هر چنـد مممكـن اسـت ترياكهـاي موجـود
داراي ناخالصيهايي باشد اما قطعاً عوارض مصرف آن كمتر از داروهاي شيميايي است كه هم اكنـون
در كشور ما براي درمان اعتياد تجويز ميشودي تنها داروي استاندارد كه ميتواند جايگزين ترياك شود
قرص ترياك به صورت سنتي و يا متادون است كه متأسهانه در كشور ما كمياب و گرانقيمـت اسـتي
هر چند مصرف متادون به صورت غير اصولي نيز عوارض آن بيشتر از ترياك است و مـا بـه تجربـه
مشاهده ميكنيم كه كسانيكه براي مدتي متادون مصرف كردهاند ديگر ترياك جوابگوي نياز آنها نيست
و بايستي مقدار زيادي ترياك مصرف كنند تا بتواند جايگزين متادون شود آن هم با گذشت زمـاني بـا
در نظر گرفتن تركيبات و الكالوئيدهاي ترياك كامالً به اين نكته پي ميبريم كه فقط خود ترياك است
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كه ميتواند جايگزين ترياك شود زيرا هيچ گونـه دارويـي تـا كنـون سـاخته نشـده اسـت تـا بتوانـد
جايگزين كاملي براي ترياك و يا هرويين شودي كسي كه سالها به صورت بيرويه ترياك مصرف كرده
است ،در روش درمان تدريجي بايستي از زمانيكه تصميم به رهايي از اعتياد ميگيرد براي مدت چنـد
ماه مصرف خود را ادامه دهد البته به صورت كنترل شده كه مرتباً كاهش مييابدي در چنين حـالتي نـه
تنها براي بيمار عوارض جديد بوجود نميآيد بلكه عوارضي كه بر اثر سالها مصرف بيرويـه تريـاك
بوجود آمده است به صورت كامالً واضح و مشخص رو به كـاهش ميرونـدي بـراي چنـين شخصـي
عوارض مصرف ترياك هيچ گونه معنا و مههومي نداردي اما مصـرف هـر نـوع داروي ديگـر بـه جـز
ترياك قطعاً براي او عوارض جديد به وجود خواهد آورد در حاليكـه تخريبهـا و عـوارض بـه جـاي
مانده از سالها اعتياد و مصرف مواد مخدر نيز به قوت خود باقي است و از بين نرفته استي
روش درمان تدريجي براي من كه با اين روش اعتيادم را درمان كردم هيچ گونه عوارضي بـه
دنبال نداشتي روز به روز در خـودم احسـاس زنـده شـدن و پويـايي مـي كـردمي شـبها بـه راحتـي
ميخوابيدم در طول چندين ماه كه مصرفم به صـورت تـدريجي كـاهش مييافـت حتـي يـك شـب
بيخوابي نكشيدم به راحتي به كارها و امور خود رسـيدگي ميكـردم و هـيچ مشـكلي از ايـن بابـت
نداشتمي شايد به نظر شما اغراق و يا باورنكردني نباشدي اما حقيقت روش درمان تدريجي با استهاده از
ترياك به عنوان دارو اگر نگوييم كه هيچ عارضهاي نـدارد حـداقل در مقايسـه بـا روشـهاي ديگـر و
متدهاي ديگر درمان اعتياد بسيار كمتر است و به هيچ وجه از اين بابت با روشهاي ديگر قابل مقايسه
نيستي
معتادان شيميايي
طبق ديدگاه كنگره  06هر گونه مادهاي كه انسان را از حالت طبيعـي خـارج كنـد و مصـرف آن
ايجاد وابستگي نمايد  ،ماده مخدر استي به غير از مواد مخدر معروفي چون ترياك  ،شيره  ،هرويين ،
حشيش  ،بنگ  ،ماري جوانا  ،ال اس دي  ،و غيره … مواد مخدر ديگري نيز وجود دارنـد كـه شـايد
مردم به هيچ وجه به آنها به چشم ماده مخدر نگاه نكنند و مثل نقل و نبات آنها را مصرف كننـد و بـا
وجود وابستگي به آنها به هيچ وجه خود را معتاد ندانندي اين مواد داروهايي هستند كه مـا آنهـا را بـه
عنوان داروهاي روانگردان ميشناسيم ،يعني داروهاي خوابآور ،آرامشبخش  ،ضد افسردگي و غيره
ميباشندو در كشور ما متأسهانه هستند متخصصاني كه به محا مشاهده عالئمي چـون بيخـوابي و
افسردگي و غيره در بيماران خود بدون ريشهيابي آنها اقدام به تجويز اين داروها به صورت درازمدت
مي كنندي به اين شيوه درماني اصطالحاً درمان عالمتي و حمايتي ميگويند ،يعني بدون در نظر گرفتن
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ريشه بيماري فقط عالئم آن را پوشش ميدهندي بيماران نيز اين داروها را به راحتي مصرف ميكنند و
حتي خودسرانه ميزان مصرف و نوع آن را تغيير ميدهند و پس از مدتي بـه مصـرف آن اعتيـاد پيـدا
ميكنندي
حتماً در آشنايان و نزديكان شما نيز چنين افرادي وجود دارندي اگر به حاالت آنها توجه كنيد
ميبينيد تهاوت چنداني بين كسي كه مثالً هر شب بايستي داروي ديازپام مصرف كند با كسي كـه هـر
شب بايد ترياك مصرف كند وجود ندارد معتاد به ترياك ميگويد اگر مصرف نكنم حالم بد ميشـودي
معتاد به ديازپام هم ميگويد اگر مصرف نكنم حالم بد ميشودي ترياكي ميگويـد اگـر مصـرف نكـنم
شب خوابم نميبرد قرصي هم ميگويد اگر مصـرف نكـنم شـب خـوابم نميبـردي تريـاكي ميگويـد
اعصابم خراب استي قرصي هم ميگويد اعصابم خراب استي ترياكي هميشـه تريـاك بـه همـراهش
است و بدون آن جايي نميرودي قرصي هـم هميشـه قـرص بـه همـراهش اسـت و بـدون آن جـايي
نميرودي ترياكي نميتواند ترياك را كنار بگذارد قرصي هم نميتواند قرص را كنار بگذارد و غيره …
تنها فرقي كه اينها با هم دارند اين است كه ترياك جرم است و قرص جرم نيست ،تريـاك را
بايد پنهان تهيه كرد اما قرص را به راحتي ميشود تهيه كردي ترياك را پنهاني مصرف ميكنند اما قرص
را همه جا ميش ود مصرف كردي از نظر ما اين عده از انسانها هم معتاد هستند يك معتـاد تمـام عيـار،
معتادان شيمياييي
در حاليكه عوارض اين داروها و قرصها به مراتب بيشتر از مواد مخدر است و ترك مصـرف
آنها خيلي سختتري در حاليكه آنها را معتاد نميدانندي آنها تعادل جسمي ندارند  ،تعادل رواني ندارند
 ،تعادل فكري هم ندارند درست مثل بقيه معتاداني آنها هم روز به روز دوز و مقدار مصرفشان بـاالتر
ميرودي از يك عدد قرص شروع ميكنند و بعد از مدتي به چند عدد و همين طور باالتر ميرسند تـا
جايي كه بعضي از اين بيماران در روز تا  266عدد قرص مصرف ميكنند كه حتي تصورش هم براي
شما سخت استي

TEMGESIC

35

دروازه ورود به دنياي تزريق مواد مخدر
در اين بخش مي خواهيم در مورد يكي از داروهايي كه براي ترك يا درمان اعتياد در سـطحي بسـيار
گسترده مورد استهاده قرار ميگيرد صحبت كنيم  ،ايـن دارو  Temgesicاسـت كـه انـواع مختلهـي
داردينظيرتيمچيزك  ،تي دي چيزك و نورچيزكي
اين دارو يك مخدر مصنوعي و فراورده صنعتي است كه به عنوان جايگزين مواد مخدر به كار
ميرودي مشاهده ما در كنگره  06و تجربه كسانيكه آن را مصـرف كردهانـد نشـان ميدهـدي ايـن دارو
عوارض زيادي را به دنبال دارد ي
يكي از عوارضي كه مصرف داروي تمجزيك به دنبال دارد اين است كـه ايـن دارو اغلـب بـه
صورت تزريق به كار ميرود و شخص بيمار كه ميخواهد اعتياد خود را درمان كند با شيوه جديـدي
از مصرف مواد مخدر ،يعني تزريق آشنا ميكندي در نظر بگيريد شخصي كه سالها ترياك را به صورت
كشيدني يا خوردني مصرف كرده است و سابقه هيچ گونـه تزريـق مـواد مخـدر را نـدارد و عمـالً از
تزريق مواد مخدر وحشت دارد ،اين دارو را به صورت تزريق استهاده ميكنـدي بعـد از گذشـت چنـد
روز ترس او از انجام تزريق كامالً از بين ميرود تا جايي كه حتي از تزريق لذت هم ميبرد و نسـبت
به تزريق به نوعي شرطي هم ميشود زيرا تزريق مقدمهاي ميشود براي نشئه شدني كسانيكه اين دارو
را مصرف ميكنند اگر دوباره سرا مصرف مواد مخدر به صورت كشيدن و خوردن بياينـد ديگـر بـه
هيچ وجه جوابگوي آنها نيستي زيرا كسي كه مخدر قوي چـون تمجزيـك را مسـتقيماً وارد سيسـتم
گردش خون خود كرده است در روش خوردن و كشيدن كه بايستي مرفين از طريق دستگاه گـوارش
و يا سيستم تنهسي جذب شود به هيچ وجه نميتواند از آن لـذت ببـرد و بـه قـول مـا جـواب او را
نميدهد و به همين دليل مواد مخدر را تزريق ميكند و چون مواد مخدري نظير ترياك و شيره را بـه
سختي ميتوان تزريق نمود سرا هروئين و تزريق آن ميرودي در اين فرايند يك معتاد كه مصرف مثالً
ترياك به صورت كشيدن داشته است تبديل به يك معتاد با مصرف هرويين و آمپول تيمچيزك آن هم
تزريق ميشود و بقيه داستان يعني استهاده از سرنگ مشترك بيماريهاي ايدز و هپاتيت و غيـره اسـت
كه خودتان اطالع داريدي آمار اين گروه از معتادان تزريقي كه بوسيله مصرف داروي تمجزيك تزريقي
شده اند بسيار باال استي و اگر اين سير تحول را به درستي مورد بررسي قرار دهيد به راحتـي متوجـه
ميشويد كه چگونه بر اثر عدم آگاهي و به كار گيري روشهاي غلط در درمان اعتياد چگونه شخص را
از چاله به چاه مياندازد و كسي پاسخگو نيستي زيـرا او معتـاد اسـت و بـه قـول معـروف ديـواري
كوتاهتر از ديوار معتاد نيستي هر كس به سليقه خود روشي را ابداع ميكند و به كـار ميگيـرد و هـر
چند اين روش مخرب باشد ،چون تخريب بر روي انساني كه بر چسب اعتياد دارد ،واقع شده اسـت
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كسي جدي نمي گيرد و نتيجه آن ازدياد و گسترش افرادي است كه خواستار واقعي رهـايي از اعتيـاد
هستند اما در رهايي از يك اعتياد ساده به اعتيادهاي سنگين و مخربي چون تزريق آمپول مبـتال شـده
اند و آمارهايي كه نشان دهنده نقش ههتاد درصدي معتادان تزريق در بخش ايدز ميباشدي

0

نقد و بررسي روش درمان سمزدايي فوق سريع U.R.O.D
امروزه روش درماني اكثر كلينيكهاي تخصصي درمان اعتياد سمزدايي استي اگر به آگهيهـاي
مربوط به ترك اعتياد در روزنامههاي كثيراالنتشار مراجعه كنيم ميبينيم فقـط صـحبت از سـمزدايي و
ترك اعتياد يك شبه و چند ساعته استي
جهان پزشكي معتقد است اعتياد وابستگي دارويي يا مسموميت مزمن است و بر اساس ايـن
تعريف تصور ميشود بيمار اعتياد دچار مسموميت شده است و براي درمان بايستي ابتدا اثر سم يا

1-Ultra Rapid Opiom Detoxificathion

ماده مخدر را از جسم بيمار خارج كرد تا بتوان او را درمان كرد و هر چه سريعتر اين عمل انجام شود
درمان نيز سريعتر محقق ميشودي
به اين روش اصطالحاً سمزدايي گهته ميشود كه آخرين متد آن روش سـمزدايي فوقسـريع
مي باشدي در اين روش كه با بيهوشي عمومي همراه است در مدت چند ساعت با تزريق مقادير زيادي
آنتاگونيست كه معموالً نالتركسون ميباشد ،جسم بيمار كامالً از آثار و بقاياي مـواد مخـدر پاكسـازي
ميشودي به دليل تخليه جسم از مرفين مواد مخدر و همينطور عدم توليد مواد شبه افيـوني يـا مـرفين
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طبيعي در داخل بدن ،بيمار دچار وضـعيت بسـيار نامتعـادلي ميشـود كـه پزشـكان بـه آن سـندروم
محروميت ميگويند و ما به آن خماري بسيار شديد ميگوييم كه با دردهـاي متعـدد و بسـيار شـديد
همراه استي در واقع يك شوك بسيار مخرب به بيمار وارد ميشودي در اين روش براي از بـين بـردن
اين وضعيت و جلوگيري از عود مجدد در بيمار به مصرف مواد مخدر مرحله درمان نگهدارنده شروع
ميشود كه با تجويز انواع و اقسام داروهاي خوابآور – ضد افسردگي – آرامبخش و ضـد دردهـاي
غيرمخدر و آنتاگونيست نالتركسون با دوز باال صورت ميگيرد و تا مـدتي ادامـه خواهـد داشـت كـه
مدت زمان آن به هيچ وجه ثابت نيست و سپس با قطع اين داروها ادعا ميشود شخص درمـان شـده
است و هيچ مشكلي ندارد و اگر هم دارد مشكل او روحي و رواني است و اگر دوباره مصـرف مـواد
مخدر خود را شروع كند به دليل ضعف اراده اوي
طبق ديدگاه كنگره  06عمل سمزدايي براي درمان اعتياد كامالً مردود استي تئوري مسموميت مزمن و
سمزدايي بيمار اعتياد از پايه و اساس كامالً غلط و اشتباه است،
بنا به داليل زير:
 -1مسموميت مزمن
سمزدايي در علم پزشكي كاربرد وسيعي دارد به عنوان مثال كسي كه داراي مسـموميتهاي مختلـف
مانند مصرف سموم كشاورزي و غيره يا مارگزيدگي و امثال آن شده باشد بايستي سـمزدايي شـود و
اهميت آن بر هيچكس پوشيده نيست اما در مورد مصرف مواد مخدر و معتاد قضـيه اينگونـه نيسـتي
مواد مخدر براي يك انسان سالم كه تاكنون مواد مخدر مصرف نكرده است سم اسـت و اثـر كشـنده
دارد به عنوان مثال اگر يك شخص سالم  1گرم ترياك را به صورت خوراكي مصرف كند بـه راحتـي
مي تواند آن را از پاي درآورد و منجر به فوت شـود كـه در ايـن حالـت سـمزدايي كـامالً بـه جـا و
نجاتبخش استي اما كسي كه به مصرف مواد مخدر اعتياد دارد مواد مخدر ديگر براي او سم نيسـت
نه تنها سم نيست بلكه تعادل او وابسته به مواد مخدر است و اگر مصـرف نكنـد دچـار عـدم تعـادل
ميشودي گهته ميشود منظور از مسموميت مزمن معتاد ،باال رفتن بيش از حد مرفين در خـون اوسـت
كه منجر به مرگ ميشود ،اما اين حالت در همه معتادان صـدق نميكنـد و بـه نـدرت در مصـرفهاي
ناشيانه اتهاق ميافتد كه ما به آن اوردوز  OverDoseميگوييم و اين حالت به هيچ وجه نميتوانـد
مجوزي براي مسموم قلمداد كردن كليه معتادان و سمزدايي آنها باشدي
از نظر ما بيماري اعتياد مسموميت مزمن نيست بلكه جايگزيني مزمن است يعني مرفين ناشي
از مصرف مواد مخدر جايگزين مواد شبه افيوني بدن شده استي
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در بــدن انســان بــه طــور طبيعــي دوازده نــوع مــاده شــبه افيــوني از ســه خــانواده انكهــالين
 ، Ankephalinاندرفين  ، Andorphinو دينورفين  Dinorphinتوليد ميشود ،كه بر اثر اعتيـاد
اين سيستم و همچنين سيستم ضد درد بدن به دليل مصرف مكرر مواد مخدر و ورود مرفين خـارجي
به بدن از كار ميافتدي
فقدان مواد شبه افيوني بدن انـواع اخـتالالت جسـمي و روانـي را بوجـود مـيآوردي تمـامي
مشكالت روحي و رواني معتاد دقيقاً ريشه جسمي دارند يعني كمبود مواد شبه افيوني بدني به عنـوان
مثال اندورفين بين  36تا  86برابر و دينورفين  266برابر مرفين تريـاك قـدرت داردي شـخص معتـاد
مجبور است براي پوشش عوارض و اختالالت ناشي از كمبود مواد ،مواد مخدر مصرف كند ،مصرف
ميكند براي اينكه متعادل باشد و در پروسه درمان ،زماني مشكالت بيمار حل ميشود كه اين سيسـتم
كامالً راهاندازي شده باشد در غير اين صورت بيمار با انواع اختالالت رو بـه رو خواهـد بـودي نظيـر
افسردگي  ،گوشهگيري  ،بيميلي به زندگي  ،تنبلي  ،زود خسته شده و غيره … كه متأسـهانه در روش
سمزدايي ريشه و دليل اين عوارض را در رو و روان معتاد جستجو ميكنند و انواع داروهاي مربوط
به بيماران رواني را به او تجويز ميكنند در حاليكه كامالً اشتباه استي
 -2طول درمان
طبق استانداردهاي پزشكي معموالً تمام بيماريهاي شناخته شده طول درمان خاص دارنـد يعنـي
چگونگي روش درماني آنها مشخص است و پزشك در صورت تشخيص صحيح ،دقيقاً ميداند از چه
روشي بايد استهاده كند ،چه نوع دارويي تجويز كند و مدت زمان درمان يـا طـول دوره درمـان آن را
ميداند اما در مورد اعتياد اينگونه نيست ،هنوز روش صحيح درماني آن مشخص نيست و متخصصين
نمي دانند دقيقاً چه نوع دارويي بايستي تجويز شود ،از چه روشي بايد استهاده شود و طول درمـان آن
چه مدت است به همين دليل ما شاهد به كارگيري روشهاي بسيار متعـدد كـه تهاوتهـاي فاحشـي بـا
يكديگر دارند هستيمي بعضيها ميگويند يك شبه آن را درمـان مـيكنيم و بعضـي ميگوينـد  26روز
عدهاي ديگر  0ماه و غيره …
اين وضعيت كامالً حاكي از ناشناخته بودن اين بيماري اسـتي در روش سـمزدايي بـه بيمـار
گهته ميشود بعد از گذشت چند ساعت و انجام عمل سمزدايي مشكل جسـمي حـل شـده اسـت و
مابقي مشكالت روحي و رواني است ،در حاليكه به هيچ وجه اين چنين نيستي اعتياد يك فرابيماري
است و با هيچ بيماري ديگري قابل مقايسه نيستي حجم و طبف تخريبهاي ناشي از اعتياد بـه قـدري
گسترده است كه هيچ بخشي از شهر وجودي انسان از اين تخريبهاي مصون نيستي بر اثر اعتياد تمام
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ساختارهاي جسم ،روان و جهانبيني و تهكرات شخص دچار عدم تعـادل ميشـودي تنهـا در قسـمت
جسم راهاندازي سيستمهاي از كار افتاده  11ماه زمان ميخواهد و به هيچ وجه نميتوان در اين مدت
كوتاه اين سيستمها كه مهمترين آن سيسـتم ضـد درد و توليـد كننـده مـواد شـبه افيـوني ميباشـد را
راهاندازي كردي كسانيكه ادعا ميكنند در عرض چند ساعت و يك شـبه و حتـي چنـد روزه اعتيـاد را
تضميني درمان ميكنند ،اعتياد را نشكافته اند و از دور دستي بر آتـش دارنـد ،آنهـا بـا درج آگهـي در
روزنامه ها و ادعاي درمان چند ساعته ،ندانسته نقش بسيار مهمي را در گسـترش و شـيوع اعتيـاد بـه
عهده دارند زيرا با ساد ه جلوه دادن درمان اعتياد ،ترس جوانان را از اعتياد از بين ميبرند و جوانان در
حالي به مصرف مواد مخدر روي ميآورند كه تصور ميكنند در نهايت اگر هم معتاد شدند درمـان آن
كاري ندارد و يك شبه ميتواند آن را كنار بگذارندي در حاليكه درمان اعتياد كاري است بسيار سـخت
كه در مدت زمان طوالني ( 11ماه) امكانپذير استي

0

 -3شوك فيزيولوژي

طبق گهته پروفسور آرتور گايتون(فيزيولوژي گايتون) قطع ناگهاني مواد اعتياد آور ايجـاد شـوك
فيزيولوژي مي كندي
1-Medical Physiology Refrence. Prof.Arture Gyton and John Hall 1997

تجربه عملي اعضاء كنگره  06نيز نشان مي دهد  ،خروج ناگهاني اثر مواد مخدر يا مرفين بـه وسـيله
سمزدايي از جسم بيمار ،شوك فيزيولوژي بسيار مخربي به بيمار وارد ميشـود كـه عـوارض وبعضـاً
آثار آن بر روي سيستمها و ساختارهاي دروني براي هميشه باقي ميماند و بيمار هيچ وقت نميتواند
تعادل طبيعي را بدست آورد حتي بعد از گذشت زمان طوالني به عنوان مثال اگـر پزشـكي بـه بيمـار
خود به مدت يكسال داروي مرفين تجويز كند براي قطع آن ،هيچ پزشكي در هيچ كجاي دنيا به خود
اجازه نميدهد مصرف او را ناگهاني قطع كند در علم پزشكي در هيچ شرايطي مصرف او را بـه طـور
ناگهاني قطع نميكند بلكه براي قطع مصرف مرفين  ،از روش تيپر يا كاهش تدريجي و پلهاي در دراز
مدت استهاده ميشود زيرا شوك ناشي از قطع ناگهاني مصرف مرفين باعث از كـار افتـادن بعضـي از
سيستمهاي دروني جسم ميشودي حال چگونه است بيماري كه سالها ترياك مصرف كـرده اسـت كـه
شامل انـواع آلكالوئيـدها نظيـر مـرفين  ، Morphin ،كـدئين  ، Codeineنارسـئين ، Narceine
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ناركوتين  ، Narcotineتبايين  Thebaineو غيـره ميباشـد و هـر كـدام روي بخشـي از سيسـتم
بيوشيمي جسم اثر گذاشته است و ميتوان تصور كرد كه كل سيستم بيوشيمي جسم از تعـادل خـارج
شده است و كامالً به آن وابسته است را به صورت ناگهاني قطع ميكننـد آن هـم بـا سـمزدايي فـوق
سريع در چند ساعتي درست مثل اين است كه بيمار را كـه كورتـون مصـرف كـرده اسـت و بـه آن
وابسته است را كورتون زدايي كنيمي آن وقت فاجعه دوچندان خواهد بودي
بيمار مواد مخدر يا معتاد اگر  48تا  12ساعت مواد مصـرف نكنـد جسـمش كـامالً از مـرفين تخليـه
ميشود در غير اين صورت خمار نميشودي اگر به معتاد يك قاشق مربا خوري جوهر ليمو در يك
ليوان آب خورانيده شود سريعاً جسمش از مرفين مواد مخدر تخليه و پاكسـازي ميشـود ،اگـر يـك
كاسه ترشي بخورد بعد از چند ساعت اثري از مرفين در بدن او نيستي حتي اگر هم بخـواهيم جسـم
بيمار را تخليه كنيم هيچ نيازي به بيهوشي و بستري شدن و دريافـت مبـاله هنگهـت بـراي ايـن امـر
نيستي به راحتي امكانپذير استي گهته ميشود خروج ناگهاني مرفين از بدن بيمـار و شـوكي از ايـن
طريق وارد ميشود باعث تحريك توليدكنندههاي مرفين طبيعي بدن ميشود و راهاندازي آن را تسريع
ميكندي
از نظر ما اين شوك نه تنها هيچ كمكي به راهاندازي اين سيستم نميكند بلكه اثرات آن باعث
ميشود اين سيستم يعني توليد كنندههاي مواد شبه افيوني بدن و همينطور بسـيار از بخشـهاي ديگـر
چنان ضربهاي به آنها وارد مي شود كه هيچ گاه به كارايي مطلوب نخواهد رسيدي حتي مشـاهده شـده
است بعضي از بيماران به دليل شوك ناشي از سمزدايي دچار ضايعات مغزي شدهاندي سيسـتم توليـد
كننده مواد شبه افيوني با شوك و خماري شديد راهاندازي نميشودي بلكه فقط با گذشت زمان  11ماه
است و برنامهريزي صحيح راهاندازي ميشود ما در كنگره  06دهها نمونه سمزدايي شده و نتايج آن را
به راي العين مشاهده ميكنيمي
 -4تجويز داروهاي روانگردان
مرحله دوم روش سمزدايي مرحله درمان نگهدارنده استي در اين مرحله براي پوشش عوارض ناشي
از قطع مصرف مواد مخدر ،انواع داروهاي روانگردان نظير خوابآورها  ،ضدافسردگي  ،آرامبخش و
ضد دردهاي غيرمخدر تجويز ميشودي اين داروها خودشـان اعتيـادآور هسـتند و عـوارض ناشـي از
مصرف آنها به مراتب از قويترين مواد مخدر نظير هرويين بيشتر استي مصرف همزمان اين داروها و
تداخل دارويي با دوز باال وضعيتي را براي بيمار بوجود ميآورد كه وخيمتـر از زمـان مصـرف مـواد
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مخدر ميباشدي اين داروها هيچ كدام داروي درمان اعتياد نيستند و صرفاً طبق سيستم درمان عالمتي و
حمايتي تجويز ميشوند يعني فقط به ظاهر عالئم را پوشش ميدهند و به درمان هيچ كمكي نميكنند
و حتي مانع از درمان نيز مي شوندي امروزه ما شاهد شيوع اعتيادهاي جديد هستيم كه ما بـه آن اعتيـاد
شيميايي يا معتادان قرصي ميگوييمي معتاداني كه فقط قرص و دارو مصرف ميكنند يا قـرص و مـاده
مخدر را با هم مصرف ميكنند آن هم در مقدار و اندازهاي كه باور كردني نيست بعضي از اين بيماران
در روز بيش از  466عدد قرصهاي مختلف را مصرف ميكنندي از نظر صـاحبنظران و دسـتاندركاران
درمان  ،اعتياد به قرص و دارو وحشتناكترين نوع اعتياد است و درمـان آن نيـز بسـيار سـخت اسـتي
ريشه بروز اين نوع اعتياد دقيقاً روشهاي نادرست درمان دارويي و تجويز داروهاي روانگـردان بـراي
درمان اعتياد بوده است زيرا در روش سمزدايي يا روشهاي ديگر درماني كه همراه با تجويز داروهاي
روانگردان است ،بيمار بعد از مدتي چون جواب الزم را نميگيرد دوباره به مصرف مواد مخدر روي
مي آورد در حاليكه به مصرف دارو نيز اعتياد پيدا كرده است و همانند مواد مخـدر مصـرف داروي او
نيز افزايش مييابد و به ارقام وحشتناك ميرسدي
از جمله داروهاي استاندارد جهاني براي درمان اعتياد كه مورد تأييد سازمان بهداشت جهـاني
نيز ميباشد متادون و قرص ترياك به صورت سنتي است ي
الزم به ذكر است كه تاكنون هيچ دارويي در دنيا ساخته نشده است كه بتواند سيسـتم توليـد
كننده مواد شبه افيوني بدن را در كوتاهمدت راهاندازي كندي

 -5نالتركسون (Naltrexon):
يكي ديگر از داروهايي كه در مرحله درمـان نگهدارنـده روش سـمزدايي تجـويز مـي شـود
نالتركسون ميباشدي نالتركسون يك آنتاگونيست يا ضدمرفين استي اثـر ايـن دارو بـر روي سـلولهاي
عصبي گيرنده مرفين به اين شكل است كه عملكرد آنها را عكس ميكنـد يعنـي بـا اشـغال گيرنـده ،
باعث ميشود گيرندههاي عصبي  ،مرفين را جذب نكنند بلكه آن را دفع ميكننـدي متخصصـين روش
سمزدايي معتقدند نالتركسون براي بيمار اعتياد يك حاشيه امنيتـي ايجـاد ميكنـدوباعث ايجـاد تنهـر
نسبت به مواد مخدر ميشود به اين صورت كه اگر شخص معتاد در اين مرحله ماده مخـدر مصـرف
كند مرفين آن جذب نميشود و شخص دچار حالت نشئگي نميشود و لذتي از مصرف خود نميبرد
و بر اين باورند كه اين حالت باعث از بين رفتن انگيزه مصرف شخص ميشود اما تجربه كساني كـه
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نالتركسون مصرف كردهاند نشان ميدهد اينگونه نيست و نالتركسـون نميتوانـد مـانع مصـرف مـواد
مخدر باشدي
از آنجاييكــه در روش ســمزدايي و در مرحلــه درمــان نگهدارنــده ،داروهــاي تجــويز شــده
نمي توانند عوارض ناشي از كمبود مواد شبه افيوني بدن را به درستي پوشش دهنـد و شـخص كـامالً
احساس خماري مي كند ،طبيعي است كه به مصرف ماده مخدر تمايل داشته باشد و ما به هـيچ وجـه
نميتوانيم اين ميل را از او بگيريم مگر اينكه جايگزين مناسبي براي مود شبه افيوني جسم پيدا كنـيمي
در روش سمزدايي به بيمار گهته ميشود در زمان مصرف نالتركسون نبايد ماده مخـدر مصـرف كنـد،
اگر مصرف كند هيچ اثر و لذتي براي او نخواهد داشت و حتي ممكن است منجر به مرگ او شود اما
بيمار به دليل احساس نياز شديد باز هم مصرف ميكند و همه عواقـب آن را بـه جـان ميخـرد زيـرا
تحمل خماري و شوك ناشي از سمزدايي و اثرات مخرب داروهاي تجويز شده را ندرادي نالتركسـون
باعث ميشود بيمار نسبت به مواد مخدر حريص شودي نالتركسون دارويي است كه نبايد بـه بيمـاراني
كه ناراحتي كبدي دارند تجويز شودي نالتركسون هيچ تأثير كمكي در راهاندازي سيسـتم توليـد كننـده
مواد شبه افيوني ندارد و تقريباً دارويي از رده خارج است و اين تصور كه ما بخواهيم با نالتركسون او
را مهار كنيم وميل به مصرف مواد مخدر را از او بكيريم  ،اشتباه بزرگي استي
معتاد زماني ميل به مصرف ندارد كه جسم او به تعادل رسـيده باشـد و سيسـتمهاي از كـار
افتاده راهاندازي شده باشندي روان او به تعادل رسيده باشد و جهانبيني او از حالت افيوني بودن خارج
شده باشدي
اين مهم بدست نميآيد مگر با در نظر گرفتن فرآيند زمـان كـه بـراي درمـان اعتيـاد  11مـاه
ميباشد آنهم با برنامهريزي صحيح و حساب شدهي حاشيه امنيتي كه بعـد از درمـان حقيقـي بوجـود
ميآيد امنيتي است كه خود شخص براي خودش ايجاد ميكند نـه اينكـه ديگـران بخواهنـد بـراي او
بوجود آورندآن هم با كوله باري از دارو!
با توجه به داليل فوق ،كنگره  06روش سمزدايي را رد ميكند و معتقد است روش سمزدايي
تا به امروز نتيجه مثبتي در بر نداشته و باعث ايجاد ترس و نااميدي در معتادان نسبت به درمان اعتياد
ميشودي كسانيكه از اين روش استهاده ميكنند بعد از مدتي سرخورده و نااميد ميشوند و به مصـرف
مجدد مواد مخدر روي ميآورنـد آنهـم بـا دوزي بـاالتري البتـه اگـر بـه مصـرف قـرص و داروهـاي
روان گردان اعتياد پيدا نكرده باشد اين در حالي است كه اين گروه يعني كسانيكه بـه اعتيـاد برگشـت
ميكنند درصد بااليي از كساني را كه تحت درمان قرار گرفتهاند را شامل ميشوند و به اين گروه انواع
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برچسبها نظير بيغيرت ،بياراده و … زده ميشود و كسي حاضر نيست بگويد شايد روش درمـان مـا
اشتباه بوده استي
روش سمزدايي از پايه و اساس اشتباه است و طراحان آن شناختي نسبت به صورت مسـئله
اعتياد نداشتهاندي در صورت درست بودن روش سمزدايي شايسته است  56نمونه درمان شده از خيل
عظيم معتاداني كه سمزدايي شدهاند را نشان دهند و معرفي كنندي ما هم صدها نمونه ارائه ميكنيمي
مگر نه اينكه علم پزشكي علم تجربي است يعني تئوري بايد در مرحله عمل نيز نتيجه مثبت
داشته باشد در غير اين صورت علم نيست! بايستي نمونهها معرفي و ارائه شوند تا مورد ارزيابي قـرار
گيرندي

روانپزشكي امروز
روانپزشكي يكي از علوم عصر ماست كـه بـه بررسـي روان انسـان ،چگـونگي آن و همچنـين
اختالالت رواني و درمان آنها ميپردازدي از آنجايي كه بيماري اعتياد از نظر صاحبنظران  ،يك بيمـاري
رواني شناخته ميشود ،كنگره  06با توجه به فعاليت تخصصي خود در مورد اعتياد ،و همچنين توجـه
خاص به شناخت انسان به منظور شناسايي بهتر بيماري اعتياد كه فرزند انسان و مـاده مخـدر اسـت،
نگاه جديدي به دانش روانپزشكي و ماهيت آن دارد كه در اين بخش مختصراً اشارهاي به آن ميكنيمي
از نظر كنگره  06انسان به دو بخش تقسيم ميشود صور آشكار و صور پنهان
صور آشكار به بخشهايي گهته ميشود كه با چشم فيزيكي قابل رويت هستند مثل دست ،پـا،
سر ،كليه ،معده و …
صور پنهان به بخشهايي از وجود انسان اطالق ميگردد كه با چشم ظاهر قابل ديدن نيسـتند،
مثل نهس ،عقل ،حس ،رو  ،آرشيو ،جسم مجازي ،جان و غيره…ي از نظر كنگره  06روان به مجموعه
صور پنهان گهته ميشودي شناخت صور پنهان و بررسي آنها كاري است بسيار سخت زيرا با بخشهايي
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سروكار داريم كه نميتوانيم آنها را ببينيم و فقط نشانههاي وجود آنها را حس ميكنيمي دانش پزشكي
در صور آشكار پيشرفتهاي بسياري داشته است هرچند در اين بخش نيز هنوز بـه تسـلط و شـناخت
كامل نرسيده است و بسيارند بخشهايي از صور آشكار كه دانش پزشكي اطالعات و شناخت چنداني
از آنها نداردي در طول تارير از گذشته تا امروز محققان و متخصصـان بسـياري  ،نيرويشـان را روي
شناخت صور پنهان انسان گذاشتهاند و به نتايجي دست يافتهاند كه به بيانگر حقيقـت ايـن صـور بـه
صورت كامل نبوده است زيرا اين بخش از وجود انسان از پيچيدگي خاصي برخوردار است و معدود
كساني كه توانستهاند با رسيدن به مراحل باالي درك و دانايي قطرهاي از اين درياي بيكـران را بيننـد،
دستاوردهايشان چندان مورد توجه قرار نگرفته است زيرا براي ديگران قابل درك نبوده است و حتـي
بعضاً مورد تمسخر و تحقير هم قرار گرفتهاند و همين مسئله باعث شده تـا افـرادي كـه در ايـن امـر
حرفي براي گهتن داشتهاند ترجيح دهند اطالعاتشان را بروز ندهند و فقط در حـد اشـاراتي در لهافـه
اكتهاء كردهاندي شناخت صور پنهان انسان در حال حاضر با دانش روز و پزشـكي امكانپـذير نيسـت
حداقل امروز ممكن نيست شايد در آينده باشدي
شناخت صور پنهان انسان و وارد شدن بـه ايـن مقولـه سـطحي از علـم ،ادراك و دانـايي را
ميطلبد كه رسيدن به آن كار هر كسي نيستي زيرا براي ديدن آن به عبارتي درك آنها نيـاز بـه چشـم
ديگر است غير از چشم ظاهري
برآيند يا مجموع عملكرد صور پنهان انسان  ،نقش بسيار مهم و كليدي در چگونگي حـاالت
و عملكرد انسان دارد و هر گونه اختالل در عملكرد آنها باعـث بـروز نابسـامانيهاي زيـادي در شـهر
وجودي انسان مي شود و نوسانات شديدي را در سطح انرژي و در نتيجه توانـايي او ايجـاد ميكنـدي
نكته بسيار مهم اين است كه اين اختالالت را با داروهاي شيميايي كه بر روي جسم فيزيكـي مـا اثـر
دارند ،نميتوان اصال كردي متأسهانه يكي از اشكاالت بزرگ روانپزشكي امروز اين است كه بـراي از
بين بردن اين اختالالت به سرا دارو ميروند و با تجويز انواع داروهـاي روانگـردان  ،خـوابآور ،
ضدافسردگي ميخواهند روي روان يا صور پنهان اثر بگذارندي اين عمل نـه تنهـا اثـر مثبتـي در ايـن
مجموعه پنهان ندارد بلكه وضعيت آن را بدتر ميكندي در واقع اين داروها نتيجـهاي كـه دارنـد ايـن
است كه شخص بيمار را در حالت ناهوشياري و بيخيـالي قـرار ميدهنـد و بـا پـايين آوردن سـطح
هوشياري و ادراك او باعث ميشوند تا بيمار متوجه اشكاالت و اختالالت شهر وجودي خود نشـودي
در حاليكه اختالالت به قوت خود باقي است و از سوي ديگر اثر مخرب و عوارض اين داروها باعث
بروز اختالالتي در جسم فيزيكي ميشود كـه بازتـاب آن بـه مجموعـه صـور پنهـان بـر ميگـردد و
وضعيت آن را بدتر ميكندي بيمار براي فرار از خود و قرار گرفتن در حالت بيخيالي مصرف داروهـا
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را ادامه ميدهد و كار به جايي ميرسد كه به مصرف آنها وابسته ميشود و به عبارتي معتـاد ميشـودي
معتاد به داروهاي شيميايي كه كسي آنها را ماده مخدر نميداندي در حاليكه ماده مخدر مادهاي است كه
انسان را از حالت تعادل طبيعي خارج ميكند هرويين باشد يا ترياك ،الكل باشد يا داروي خـوابآور
فرقي نميكند همه اينها انسان را از حالت تعادل طبيعي خارج ميكنند و مخدر هستند و مصرف آنهـا
در دراز مدت اعتياد آور استي نتيجه عملكردي اين چنين باعث شيوع اعتياد نويني است كه معتـادان
آن آزادانه ماده مخدر مصرفي خود را در كوچه ،خيابان ،داروخانه و غيره … تهيه ميكنند و در جلوي
چشم همگان مصرف ميكنند و خود را معتاد نميدانندي
اميدواريم متخصصين دانش روانپزشكي با بازنگري در شيوههاي درماني خود راه صحيح اين
شاخه از علم را پيدا كنندي

فصل پنجم:
آشنايي با ساختاركنگره 06
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كنگرة  06چيست؟

كنگره در لغت و واژه به معني انجمن  ،جمعيت و مجلس ميباشدي
 ، 06عدد كبيره است مثل  06تير  ،يا شصت بار به شما گهتم وغيره ييييي اين عدد برگرفته از كتاب
عبور از منطقه  06درجه زير صهر نوشته مهندس حسين دژاكام اسـتيعبور از منطقـه  06درجـه زيـر
صهر ،تمثيلي است كه بيانگر راه و مسيردرمان اعتياد است و در واقع سختي و عظمت اين حركـت و
نيز چگونگي حركت در چنين وضعيتي را نشان ميدهد ي
كنگره  06تشكيالت تحقيقاتي مستقلي است كه در شهريور ماه  1318با حمايت سـتاد مبـارزه
با مواد مخدر و جمعيت مبارزه با اعتياد توسط آقاي مهندس دژاكام ،بر مبناي تئـوري كتـاب عبـور از
منطقه  06درجه زير صهر ،به منظور رهايي متعاديني كه همواره خواستار رهايي از اعتياد بودهانـد امـا
راه حل منطقي براي آن پيدا نكردهاند بنيانگذاري شده استي اين كنگره بر اساس اصل پذيرفتـه شـده
كمك يك فرد رها شده از دا م اعتياد به فرد در حال مصرف مواد مخدر يا معتاد متشكل شـده اسـتي
اساس كار كنگره  06بر مبناي محبت ،عقل و ايمان استي اين كنگـره از نظـر مـالي بـه خـود متكـي
ميباشد ي
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كنگره  N.G.O 06يا سازمان غير دولتي است كه فعاليتش بر روي چهار محور مهم در مقوله اعتياد
يعني آموزش  ،پيشگيري  ،مهار و درمان متمركز شده استي كنگره  06يك مركز علمي و تحقيقاتي

1-Non Govermental Organization

است كه تمامي برنامههاي خود را بر اساس تحقيق  ،تجربه و نتيجه مثبت طراحي و بـه مرحلـه اجـرا
ميگذاردي
خوشبختانه كنگره  06اولين مركز تحقيقاتي است كه تمامي فعـاليتش روي شـناخت اعتيـاد و
شكافتن صورت مسئله آن استي كساني در كنگره  06اين كار تحقيقي را انجام ميدهند كه خودشان
با تك تك سلولهاي بدنشان سالها در حال مبارزه با اين حريف يعنـي اعتيـاد بودهانـد و آن را خيلـي
خوب ميشناسندي شايد از اين بابت كنگره  06يك مركز تحقيقاتي منحصر به فرد باشدي
سهر و مسافر
اعضاء كنگره  06در معرفي خود از واژه مسافر استهاده ميكنند زيرا در حال عبور از تاريكيهـا
به سمت روشنايها هستند ي
سهري از ظلمت به طرف نور  ،از ناداني به دانايي  ،از حقارت به سرفرازي  ،از ترس به شجاعت  ،از
كهر به ايمان  ،از قهر به مهر  ،و در نهايت از نهرت به طرف عشقي
ما براي رسيدن به رهايي خود بايد سه سهر را طي نماييم كه براي رهـايي از اعتيـاد دو سـهر الزامـي
است،
سهر اول  :از مصرف مواد مخدر تا قطع آن
سهر دوم  :از قطع مواد مخدر تا رسيدن به خود
سهر سوم  :از رسيدن به خود تا رسيدن به قدرت مطلق يا خالق خود
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سلسله مراتب سازماني كنگره 06
كنگره  06سازمان مردم نهاد و مردمي است و نام كامل آن جمعيت احياء انساني (كنگـره )06
ميباشد كه در مهمترين مرجع سازمانهاي غير دولتي يعني وزارت كشور بـه ثبـت رسـيده و مجـوز
رسمي فعاليت دريافت كرده است ي كنگره  06داراي هيئت موسس  ،هيئت امناء و هيئت مديره اسـت
يدر حال حاضر آقاي مهندس حسين دژاكام دبير كل سازمان و هشت نهـر ديگـر از اعضـاي كنگـره ،
اعضاي هيئت امناء و هيئـت مـديره ميباشـندي كنگـره  06عـالوه بـر سـاختارهاي قـانوني و رسـمي
سازمانهاي غير دولتي  ،داراي سلسله مراتب دروني خاص خود نيز ميباشد كه به شر زير است ي
بنيانگذار و تئوريسين كنگره  06آقاي مهندس حسين دژاكام هستندي ايشان مدت  11سال درگير
مسئله اعتياد بودهانديدر سالهاي آخر اعتياد  ،ايشان دائماً در حال به كـارگيري روشـهاي متعـدد بـراي
درمان اعتياد خود بودهاند كه هيچ نتيجهاي برايشان بـه دنبـال نداشـتي آقـاي دژاكـام مهنـدس بـرق
(الكترونيك) و محقق هستند و در گذشـته در ايـن زمينـه پروژههـاي تحقيقـاتي زيـادي رابـه انجـام
رساندهاندي به دليل شكستهاي پي در پي در درمان اعتياد  ،ايشان تحقيقات خودشان را براي شـناخت
اعتياد و پيدا كردن راهي مناسب براي درمان آن آغاز كردند و در نهايت موفـق شـدند ،بـا اسـتهاده از
روش درمان تدريجي كاهش پلهاي مصرف  ،اعتياد خود را درمان كنندي در واقع ايشـان ابـداع كننـده
روش درمان تدريجي با استهاده از ترياك به عنوان دارو هستندي به دليل موفق بودن اين روش و نتايج
منحصر به فرد آن  ،ايشان تصميم گرفتند كتاب عبور از منطقه  06درجه زير صهر را منتشر و بر مبناي
آن  ،كنگره  06را به وجود آورند و نتيجه تحقيقاتشان را در اختيار ساير انسانهايي كـه درگيـر مسـئله
اعتياد هستند و راه مناسبي براي درمان پيدا نكردهاند بگذارندي
عنوان آقاي مهندس دژاكام در كنگره  06نگهبان استي ايشان نگهبان كل (دبيركل) كنگره 06
هستندي (نگهبان به معني حافظ)ي
بعد از نگهبان كل كنگره باالترين مرجع تصميمگيري در كنگره  06هيأتي مركب از  14نهر از
اعضاء ميباشند كه به آنها ديدهبان ميگويندي ديدهبانان قانونگذاران كنگره  06هستند و از بين اعضـا
انتخاب ميشوند و هر كدام از آنها عهدهدار مسئوليت بخشي از فعاليتهاي كل كنگره  06ميباشـند بـه
شر زير:
1ي مسافر آني دژاكام

ديدهبان خانوادهها يا همسهران

2يمسافر محسن خان

ديدهبان روابط عمومي
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3ي مسافر مجيد سالمي

ديدهبان امور مالي

4يمسافر حسين كريمي

ديدهبان نگهبانان جلسات

5يمسافر ساسان حيدري

ديدهبان انتشارات

0يمسافر جعهر شاملو

ديدهبان سايت اينترنتي

8يهمسهر امين دژاكام

ديدهبان آموزش وجهانبيني

1يمسافر رضا ترابخاني

ديدهبان امور راهنمايان

16يمسافر پيمانه احساني (راد)

ديدهبان خانمهاي مسافر

11يمسافر علي خدامي

ديدهبان تحقيقات

12يمسافر احمد حكيمي

ديدهبان مناطق و امور شهرستانها

13يمسافر علي مجديان

ديدهبان امور فرهنگي

بعد از ديدهبانان ،مرزبانان قرار دارند كه عهدهدار مسئوليت اداره شعب يـا منـاطق كنگـره 06
هستند،
در حال حاضر كنگره  06در ده منطقه يا شعبه فعاليت ميكنديمنطقه مركزي  ،تهران ،.خيابـان
سهروردي جنوبي  ،منطقه ميدان انقالب ،منطقه پارك طالقاني  ،منطقه پارك الله  ،منطقه پارك پرستار،
منطقه رباط كريمي منطقه اراك  ،منطقه هيدج ابهر ،منطقه اصههان  ،منطقه سمناني
براي اداره هر يك از اين مناطق  1نهر مرزبان از بين اعضاء انتخاب مي شوند كـه پيـرو اداره
مركزي هستندي
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سلسله مراتب راهنمايي در كنگره 06
كمك راهنما  ،راهنما  ،ا ستاد راهنما
كنگره  06بر اساس اصل پذيرفته شده كمك يك فرد رها شده از دام اعتياد به فرد در حـال مصـرف
مواد مخدر يا معتاد متشكل شده استي در كنگره  06افرادي كه به رهايي ميرسند بعـد از گذشـت 0
ماه از رهايي ،البته كساني كه با روش درمان تدريجي به رهـايي رسـيدهاند و كسـانيكه بـا اسـتهاده از
روشهاي ديگر مانند قطع ناگهاني مصرف  ،به رهايي رسيدهاند بعـد از گذشـت يـك سـال از رهـايي
ميتوانند با شركت در آزمون كتبي انتخاب كمك راهنما كه شامل دو آزمون فني و جهانبيني اسـت و
تأييد مرزبانان منطقه مربوطه به امر كمك راهنمايي مشغول شوند و تازه واردين را جذب كنندي
كسانيكه به اين حد ميرسند حركت بسيار مهم و ارزشمندي را انجام ميدهند كه همانـا آزاد
كردن انسانها از دام اعتياد استي هر چند وظيهه اصلي به عهده خود رهجـو (كسـي كـه تحـت نظـر
راهنما سهر ميكند) است اما راهنما با نشـان دادن راه و راهنمـايي كـردن نقـش بسـيار مهمـي را در
حركت رهجو ايها ميكندي راهنمايي در كنگره  06كاري نيست كه بتوان به سـادگي آن را انجـام دادي
كسانيكه به اين مرحله ميرسند مدت طوالني تحت آموزش فراگير و همه جانبه كنگره  06بودهانـد و
اين توانايي را پيدا كردهاندي كاري كه از عهده متخصصين در خارج از كنگره بر نميآيدي راهنمـايي در
كنگره  06كمتر از تدريس نيست و اين تدريس فقط در حد انتقـال تجربـه نيسـتي بلكـه تركيبـي از
تجربه  ،علم و دانش استي تجربه تاريكيها و رسيدن به روشناييي علم بـه كـارگيري ايـن تجربـه و
استهاده مطلوب و به جاي آن به صورت كـاربردي و انتقـال آن بـه ديگـران و دانـش خودشناسـي و
انسانشناسي است زيرا انسان تا خود را نشناسد چه از نظر فيزيولوژي جسم و چه از نظر صور پنهان
انسان يعني عقل  ،نهس  ،حس و روان و همينطور جهانبيني ،نگرش به زنـدگي و هسـتي و تهكـر و
انديشه نه قادر است خود را نجات دهد و نه ديگران راي
كنگره  06در ابتدا به فرد آموزش ميدهد و صورت مسئله اعتيـاد را بـراي او بـاز ميكنـد و
براي او روشن مي كند كه چه اتهاقي افتاده است و چه تخريبهايي در خود ايجاد كرده استي سپس راه
درست رهايي و درمان را به او نشان ميدهد و شروع آموزش براي كسب اگاهي و توان براي حركت
در اين راهي انسان زماني كه نسبت به خودش شناخت پيدا ميكند بسياري از گرهها را كه بر اثر جهـل
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و ناداني در خود به وجود آورده و از وجود آنها آگـاهي نداشـته اسـت را بـه راحتـي بـاز ميكنـد و
ميتواند در اين سهر كه سهري از ظلمت به روشنايي و از جهل به دانايي است حركت كنـد و موفـق
شودي چنين فردي كه توانسته است خود را با استهاده از راهنمايي ديگران نجاب دهـد و درمـان شـده
باشد ميتواند به ديگران كمك كندي
كنگره  06معتقد است اعتياد درمانگر نداردي اين كمك راهنما يـا راهنمـا نيسـت كـه رهجـو را
درمان مي كند در واقع هيچكس نه پزشك و نه هيچ متخصص ديگري قادر نيست يك معتاد را درمان
كندي تنها كسي كه قادر است اعتياد را درمان كند خود بيمـار اعتيـاد اسـت و كنگـره  06و راهنمايـان
كنگره  06فقط راهي را كه براي درمان خود پيمودهاند را به رهجو نشان ميدهند و او بايستي خودش
با مسئوليت خودش اين راه را طي كندي

راهنما
كمك راهنما زمانيكه يكسال از كمك راهنمايي او گذشت و توانست حداقل  5نهر را با اسـتهاده
از روش درمان تدريجي به رهايي برساند به نحوي كه خود آنها به مرحله كمـك راهنمـايي رسـيده
باشند و در تعادل كامل باشند ميتواند با ارائه پاياننامـه در خصـوص اعتيـاد و درمـان  ،بـه مرحلـه
راهنمايي ارتقاء پيدا كندي كسانيكه در كنگره  06به رهايي ميرسند و علوم كنگره را كسب ميكننـد از
سطح علمي بسيار بااليي برخوردار هستند و در مسئله بيماري اعتياد صاحب نظري راهنمايان كنگره 06
در تخصصيترين بحثهاي مربوط به اعتياد و درمان آن با متخصصين يـا پزشـكان شـركت ميكننـد و
تبادل نظر مي كنندي سطح علمي آنان و نيز تجربه آنان در مسئله بيماري اعتياد و درمان آن كمتر از يك
متخصص نيستي در بسياري از مالقاتهاي متخصصين و صاحبنظران اعتيـاد در سـطح دكتـرا و فـوق
دكترا و پروفسور از معتبرترين دانشگاههاي اروپا با راهنمايان كنگره  06كه تا كنـون صـورت گرفتـه
است ،اين امر به وضو مشخص بوده است كه راهنمايان كنگره  06از موضعي كامالً قوي برخـوردار
بودهاند و طوري صحبت مي كنند كه بيشتر جنبه آموزش دادن داشته است و حقيقتاً صاحبنظران اعتياد
در مقابل اين افراد اطالعات چنداني نداشتهاندي شايد تصور كنيد كه اين اغراق باشدي اما يك حقيقـت
استي
البته آنان كساني هستند كه روزي معتاد بودهاند اما توانستهاند اعتيـاد خـود را درمـان كننـد و
سپس تجربـه و علـم و دانشـي را كـه در ايـن راه كسـب كردهانـد در طبـق اخـالص گذاشـتهاند و
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سخاوتمندانه در اختيار ديگران ميگذارند و از آن براي درمـان و آزادسـازي ديگـر معتـادان اسـتهاده
ميكنند و در اين راه كامالً موفق بودهاند و چندين نهر كه تعداد آن براي بعضي از راهنمايان بـه بـيش
از بيست نهر ميرسد را به درمان رساندهاند كه خود افراد درمـان شـده ،امـروز از اسـاتيد كنگـره 06
هستندي
استاد راهنما
مرحله استاد راهنما باالترين درجه در بخش راهنمايي است كه در حال حاضر يعني تا تابسـتان
 83هنوز شرايط رسيدن به اين مرحله اعالم نشده است و در كنگره  06فقط يك نهر اين عنوان را دارا
ميباشد كه آقاي مهندس حسين دژاكام بنيانگذار كنگره  06هستندي

لژيون
در كنگره  06به گروهي كه راهنما و رهجويان تحت پوشش او ،به وجود ميآورند لژيون گهته
ميشودي معموالً بعد از جلسات رسمي كنگره  ،06راهنما و رهجويان تحت پوشش او حلقـهاي را بـه
وجود ميآورند و در مورد مباحث مربوط به جهانبيني  ،تهكـر و انديشـه و … در خصـوص درمـان
اعتياد به بحث و تبادل نظر ميپردازندي راهنما پدرخوانده رهجويـان محسـوب ميشـود و رهجويـان
فرزن دان او هستند و زماني كه فرزند راهنما بـه درجـه كمـك راهنمـايي ميرسـد و خـودش رهجـو
ميپذيرد رهجويان او نوه راهنماي اول هستند و همينطـور نتيجـه و نبيـره و … ي يكـي از ويژگيهـاي
منحصر به فرد كنگره  06وجود همين لژيونهاستي لژيون همانطور كه از واژه آن پيداست يـك جمـع
خانوادگي محسوب مي شود و دقيقاً محبت و احترام يك خانواده واقعي در بين آنها وجود دارد و من
به جرأت ميگويم درجه اين محبت و احترام از محبت و احترامي كه در يك خانواده واقعـي وجـود
دارد  ،اگر بيشتر نباشد  ،كمتر نيست ي بسياري از خانوادهها هستند كه بين اعضاء آن هيچ گونه محبت
و احترامي وجود ندارد و صرفاً رابطه پدر و فرزند و يا مادر و فرزندي و يا خواهر و بـرادري آنهـا را
به هم وصل كرده است نه چيز ديگريي براي آنها اين نسبتها فقـط يـك سـري الهـا تـو خـالي و
ظرفهاي تهي هستند و هيچ گونه احساس محبت و دوست داشتن در آنها وجـود نـدارد و در بعضـي
موارد به از هم پاشيدن آنها منتهي ميگردد و در موارد بيشماري نيز اين اتهاق نميافتد و در كنار هم
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هستند بسيار سرد و بيتهاوتي اما گروههاي خانوادگي كنگره  06يا لژيونها تنها چيـزي كـه باعـث
گردهمايي آنان ميشود و تنها عاملي كه آنها را به هم وصل ميكند پيوند محبت است و ديگر هيچي
آنها بدون هيچ چشم داشتي خواهان موفقيت يكديگر هستند و مخلصانه و بيريا به يكـديگر
كمك ميكنند و فوقالعاده نسبت به يكديگر محبت و احترام قائل هستندي ي تازه واردينـي كـه جـذب
راهنما و لژيون ميشوند و در فضاي صميمي و آكنده از محبت لژيون بسيار احساس راحتي و آرامش
و امنيت ميكنندي در چنين فضايي است كه شخص بدون هيچ گونـه ترسـي  ،رازهـاي زنـدگي خـود
يعني اعتياد و مصرف مواد مخدر را كه شايد از نزديكترين كسانش پنهان ميكرده است را بـه راحتـي
بيان ميكند و از ديگران كمك ميطلبدي
او در اين جمع صميمي به راحتي صحبت ميكندي اگر در زندگي خصوصـي يـك معتـاد يـا
مصرف كننده مواد مخدر وارد شويم اولين چيزي كه توجهمان را جلب ميكند ،بياعتنايي ،بيمحبتـي
و تحقير او از طرف اعضاء خانواده و سايرين استي شايد هيچ كس به اندازه يك بيمار اعتياد احساس
تنهايي و بيمحبتي نكندي و همين احساس او را بيشتر در گرداب اعتياد فرود ميبرد زيرا ميخواهد بـا
مصرف مواد مخدر و بيخبري حاصل از نشئگي اين كمبود را جبـران نمايـدي اولـين حركتـي كـه در
لژيون نسبت به تازه وارد صورت ميگيرد پركردن اين خأل ميباشد و پر شدن آن مساوي است با بـه
وجود آمدن اعتماد به نهس و اين احساس كه من ميتوانم بيماريم را درمان كنم زيرا ديگران كه بعضاً
وضعيتشان از من بدتر بوده است توانستهاند پس من هم ميتوانمي اينجانب كه اين مطلب را مينويسم
قبل از آشنايي با كنگره  06يكي از كارهايي كه فوقالعاده بـرايم سـخت و عـذاب آور بـود ،صـحبت
كردن در جمع بود  ،اما حضور در لژيون و صحبت كردن در آن جمع صميمي  ،آموزشي به من داد تا
بتوانم در جمعهاي بسيار بزرگتر مانند يك جمع پانصد نهري به راحتي صحبت كنمي
بازگشت اعتماد به نهس به شخصي كه عنان اختيار و اعتماد به نهس را كـامالً از دسـت داده
است يكي از ارمغانهاي لژيون آموزشهاي كنگره  06است كه به تازه وارد داده ميشودي
لژيون و جلسات آن ،اين فرصت را به اعضاء لژيون ميدهد تـا نسـبت بـه بحثهـايي كـه در
جلسات رسمي كنگره  06فرصت پرداختن به آنها نيست را كامالً باز كنند و بشـكافند و نتيجـهگيري
كن ند كه خود اين امر در آموزش افراد تحت درمان و باال بردن سطح آگاهي و در نهايت دانـايي آنهـا
بسيار موثر استي پارامتر جهانبيني و به تعادل رساندن آن يا خروج آن از مرحله افيوني بودن يكي از
مهمترين بخشهاي درمان كنگره  06است كه لژيونها نقش بسيار مهمي در درمان اين بخش از تخريب
اعتياد دارندي در مجموع ميتوان اين نتيجه را گرفت كه لژيونها از حدر رفتن اوقات اعضاء كنگـره 06
در ساعات و زمان بعد از اتمام كارگاههاي آموزشي جلوگيري ميكند و از ايـن زمـان بدرسـتي و در
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جهت باال بردن سطح آگاهي و علمي افراد تحت درمان و قوي كردن پيوند محبت و ريسمان متصـل
كننده اعضاء به يكديگر كمك ميكند و عامل بسيار مهمي در مسئله جذب ميباشدي

فصل ششم :
نتيجهگيري
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ضرورت ارزشيابي روشهاي درمان
همانگونه كه در بخشهاي قبل اشاره شد در حال حاضر روشهاي متعددي براي درمان اعتياد در
كشور ما به كار گرفته ميشودي سمزدايي در چند ساعت و درمان تضميني ،طب سوزني  ،ليزردرماني ،
قطع ناگهاني مصرف و گروه درماني  ،درمان اعتياد با داروهاي شيميايي و درمان اعتيـاد بـا داروهـاي
گياهي  ،متادون درماني  ،رواندرماني و …
در اين بخش يعني درمان اعتياد افراد بسياري مشغول به كار هستند سازمانهاي بسيار درگيـر
اين مسئله هستند كه از بودجه دولتي براي اين امر استهاده ميكنندي تشكلهاي غيردولتي فعـال در ايـن
زمينه نيز تعدادشان زياد استي در مجموع ميبينيم كه بخش وسيعي از نيروها و امكانات در اين بخش
يعني درمان اعتياد متمركز شده و فعاليت ميكنند و همه آنها ادعاي ترك يـا درمـان اعتيـاد را دارنـدي
آمارهاي مختلهي ارائه ميشود كه هر ساله چه تعداد معتاد توسط اين سازمانها درمان ميشوندي
اولين نتيجهاي كه از اين آمار و ارقام بدست ميآيد اين است كه تعداد مبتاليـان بـه بيمـاري
اعتياد در كشور ما بيشتر از آماري است كه توسط سازمانهاي مسئول ارائه ميشودي گهته ميشـود در
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كشور ما دو ميليون معتاد وجود دارد كه  866هزار نهر از آنان معتاد تهنني و يك ميليون دويست هزار
نهر معتاد واقعي وجود دارد ي سازمانهاي مربوط ابزاري دقيق براي تخمـين تعـداد واقعـي معتـادان در
دست ندارندي آنها فقط معتاداني را كه كامالً تابلو هستند و در كوچه و خيابانها رها هستند را در آمار
خودشان آوردهاندي چهرهاي كه توسط سازمانهاي مسئول از معتاد ترسيم شده است فـردي اسـت كـه
همه چيز خودش را از دست داده با چهرهاي كامالً تابلو و به هم ريختـه در حاليكـه در خيابـان و در
لب جو افتاده استيي اينجانب مدت  16سال مواد مخدر مصرف ميكردم و معتاد بودمي اعتيـاد مـن از
چهره من قابل تشخيص نبودي خانواده من از اعتياد من خبـر نداشـتندي سـازمانهـاي مربـوط چگونـه
ميتوانستند از اعتياد من با خبر شوندي معتاد ميتواند يك فرد عـادي باشـد بـا ظـاهري متشـخص و
خيلي با كالس ي نكته ديگر اينكه ما معتاد تهريحي و تهنني نداريم آنها نامزدهاي اعتيـاد هسـتند و در
آينده قطعاً معتاد خواهند بود و به كاربردن كلمـه تهـريح و تهـنن در مصـرف مـواد مخـدر يكـي از
آموزشهاي غلط ميباشدي كنگره  06معتادان را به سه گروه تقسيم ميكندي
نامزدهاي اعتيادكه در مورد آنها اصل پيشگيري صدق ميكند  ،معتادان خواستار اعتيـاد كـه
فعالً قصد ترك يا درمان خود را ندارند و در مورد آنها اصل مهار يا كاهش آسيب م ثر ومهيد خواهد
بود و دسته سوم معتادان خواستار رهايي هستند كه در مورد آنها اصل درمان صادق است و هزينههاي
درمان البته با روش صحيح  ،فقط براي اين گروه نتيجه بخش خواهد بودي
1ي به دليل عدم ارزشيابي روشهاي به كار گرفته شده براي درمان اعتياد و بـه كـار گيـري روشـهاي
اشتباه بيماريهايي چون ايدز و هپاتيت در كشور ما رو به گسترش استي
زيرا آمار ارائه شده از بيماري ايدز و هپاتيت نشان ميدهد كه  %16مبتاليان به بيمـاري ايـدز
معتادان تزريقي هستند كه به دليل استهاده از سرنگ مشترك به اين بيماري مبتال شدهاندي در كشور مـا
معتادان را دستگير ميكنند و به زندان ميفرستند با اينكه كامالًمشخص است كه معتاد بيمار است امـا
به دليل مجرم بودن او را روانه زندان ميكنندي اين مسئله كامالً بديهي است كـه زنـدان جـاي مجـرم
است و نه بيمار و زمانيكه بيمار اعتياد را روانه زندان ميكنند كامالًطبيعي است كه محيط زندان آلوده
به بيماري اعتياد شوديي معتادان در زندان مواد مخدر را تهيه ميكنند و به دليل كمبـود سـرنگ ،تعـداد
زيادي براي تزريق مواد مخدر از يك سرنگ اسـتهاده ميكننـد و ايـن باعـث شـيوع بيمـاري ايـدز و
هپاتيت مي شودي تا كنون اين مسئله ارزشيابي نشده است كه آيا زنداني كـردن معتـاد ميتوانـد راهـي
براي درم ان او باشد؟ تا كنون چه تعداد از معتاداني كه دستگير و روانه زندان شـدهاند از ايـن طريـق
درمان شدهاند و ديگر به مصرف مواد مخدر روي نياوردهاند! بيمار اعتياد زنداني جسم بيمارش اسـت
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اسير زندان اعتياد را پشت ميلههاي زندان فيزيكي انداختن بي انصافي اسـت و نـه تنهـا او را درمـان
نميكندي بلكه او در زندان اعتياد اسيرتر ميكندي
2ي عدم ارزشيابي روشهاي درمان اعتياد باعث شده است تا ساالنه مقدار عظيمي از بودجه كشور بـه
روشهاي ناكارآمد و بينتيجه درمان اعتياد اختصاص يابدي
معتاداني كه از اين روشها استهاده ميكنند و به ظاهر ترك ميكنند بعـد از مـدتي دوبـاره بـه
مصرف مواد مخدر روي ميآورندي در حاليكه سازمانهاي مسئول آنها را جزو آمار افـراد درمـان شـده
توسط آنها به حساب مي آورند و ميگويند آنها درمان شدهاند و اگر از آنها بپرسيد چرا آنها به اعتيـاد
برگشت كردهاند ميگويند معتاد اراده و غيرت ندارد و حاضر نيستند بپذيرند كه روش آنهـا نادرسـت
بوده استي
3ي عدم ارزشيابي روشهاي درمان اعتياد و به كارگيري روشهاي اشتباه باعث شده است تا معتـاد بـه
دليل تركهاي غلط و ناموفق روز به روز اعتيادش پيشرفتهتر و سنگينتر شودي
بسيارند معتاداني كه مثالً ترياك مصرف ميكردهاند اما در تركهاي خود و استهاده از داروهاي
شيميايي و آشنا شدن با اين داروها به مصرف آنها به صورت هميشگي روي آوردهانـد و بـه مصـرف
آنها اعتياد پيدا كردهاندي در واقع اعتياد نويني كه امروز به آن سروكار داريم؛ يعني اعتيـاد بـه قـرص و
داروهاي شيميايي ارمغان روشهاي غلط درمان اعتياد ميباشدي تجويز بعضي از داروها نظير تمجزيـك
و تزريق آن باعث آشنا شدن معتادان با عمل تزريق و در نهايت تزريق مواد مخدر ميشودي
4ي عدم ارزشيابي روشهاي درمان اعتياد و به كارگيري روشهاي اشـتباه باعـث ميشـود بسـياري از
معتادان شاغل  ،شغل خود را از دست بدهندي
شايد تصور شود معتاد فردي است كه نه شغل دارد و نه زندگيي اما بخش عظيمي از معتادان
مخصوصاً كسانيكه مصرفشان ترياك است ،داراي شغل هستند و ميتوانند كار خود را انجام دهنـد و
زندگي خود را اداره كنند ،تعداد معتاداني كه مصرف هرويين دارنـد و بيكـار هسـتند در مقابـل ايـن
بخش از معتادان بسيار ناچيز استي
اين عده از معتادان تا زمانيكه اقدام به ترك اعتياد نكردهاند از عهده كار خود و زندگي خـود
برميآيند اما همينكه با روشهاي غلط اقدام به ترك ميكنند به دليل وضعيت بسيار بـدي كـه از نظـر
جسمي و رواني پيدا ميكنند ديگر قادر نيستند كار خود را انجـام دهنـد و معمـوالً شـغل خـود را از
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دست ميدهندي در واقع آسيبهاي اجتماعي و شغلي ناشي از به كـار گيـري روشـهاي غلـط درمـان
اعتياد به مراتب بيش از خود اعتياد و مصرف مواد مخدر استي
 -0عدم ارزشيابي روشهاي درمان اعتياد و به كار گيري روشهاي اشتباه و بينتيجه باعث شـكلگيري
اين نظريه شده است كه اعتياد قابل درمان نيست و معتاد حتي اگر مواد مخدر مصرف نكند بايستي تا
پايان عمر تحت مراقبت و كنترل باشدي اين نظريه باعث شده است تا گروه كثيري از معتادان اقدام بـه
درمان كنند و عالوه بر عوارض اعتياد ،دچار نااميدي عدم ميـل بـه زنـدگي و در نهايـت متمايـل بـه
خودكشي و انتحار شوندي آنها بارها و بارها اقدام به ترك كردهاند اما چون روش ترك و درمان غلـط
بوده است ،موفق نشدهاند و در نهايت دست به خودكشي زدهاندي
-1عدم ارزشيابي روشهاي درمان و به كارگيري روشهاي بينتيجه باعث ايجاد باورهاي غلـط در بـين
آحاد مردم شده است طوريكه اعتياد صرفاً يك عادت رفتاري تلقي ميشود نه بيماري و همـه انتظـار
دارند معتاد ظرف مدت چند روز به سالمتي كامل برسد و چون اين مسئله غير ممكـن اسـت باعـث
طرد شدن معتادان از خانواده و در نهايت افزايش بزهكاري توسط معتادان شده استي
 -8عدم ارزشيابي روشهاي درمان اعتياد و به كارگيري روشهاي غلط و كوتاه مدت باعث ايجاد پديده
ترسزدايي نسبت به اعتياد در جوانان شده استي زيرا تبليه روشهاي كوتاهمدت و تضميني در درمـان
ا عتياد باعث از بين رفتن ترس جوانان نسبت به اعتياد شده است و جوانان در حالي به سوي مصـرف
مواد مخدر و اعتياد ميروند كه تصور ميكنند در نهايت اگر هم معتاد شدند درمان آن كاري نـدارد و
فقط چند روز زمان ميخواهد و به راحتي آن را كنار ميگذارندي
-1عدم ارزشيابي روشهاي درمان اعتياد و وجود روشهاي متنوع باعث سـردرگمي مسـئولين امـر در
برنامهريزي براي مقابله با اعتياد شده استي زيرا آنهـا نميداننـد چـه روشـي درسـت و چـه روشـي
بي نتيجه است و در نهايت باعث شكست بسياري از طرحهايي كه مباله هنگهتي نيز هزينه آنهاسـت ،
ميشودي

دانشگاه كنگره 06
از نظر اينجانب كنگره  06يك دانشگاه استي انسانها به دنيـا ميآينـد و زنـدگي ميكننـد و
تالش همه اين است كه از طرق مختلف بتوانند امكانات بيشـتري را بـراي خـود فـراهم كننـد تـا در
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شرايط بهتر و آسايش بيشتر از زندگي لذت ببرندي يكي از راههاي رسيدن به شرايط و امكانـات بهتـر
تحصيالت و رسيدن به مدارج علمي باال استي
اگر از زاويه ديگري به موضوع نگاه كنيم ميبينيم كـه لـذت بـردن از زنـدگي فقـط در گـرو
شرايط و امكانات بيشتر و صرفاً رفاه نيستي اين فقط يك روي سكه استي روي ديگر سكه كه بسيار
مهم است سطح آگاهي و شناخت انسانها نسبت به خود ،هستي و خلقـت اسـتي بـه عبـارت ديگـر
چگونه ديدن جهان  ،زندگي و خود استي اگر اين شناخت و آگاهي وجود داشته باشـد انسـان قـادر
خواهد بود درك صحيحي از زندگي و فلسهه بودن داشته باشدي دانايي و سطح آن  ،عامـل اصـلي در
اين چگونه ديدن است دانايي و جهانبيني صحيح باعث ميشود تا انسان بتواند انرژي مورد نياز براي
لذت بردن از زندگي را در درون خود توليد و با ديگران مبادله كند و فرآيند لذت را بـه وجـود آورد
آن هم با حداقل امكاناتي كسي كه به اين جايگاه رسيده باشد  ،قطعاً اين توانايي را دارد كه امكانـات
مورد نياز خودش را هم فراهم كندي
الزمه رسيدن به اين مرحله يعني دانايي و قدرت تشخيص درست از نادرست ،ترسيم كـردن
مثلث دانايي استي
تجرب
ه

تفكر
مثلث
دانايي

آموز
ش
زماني كه آموزش در كنار تجربه و تهكر قرار ميگيردي شخص قادر خواهد بـود مثلـث دانـايي را بـه
نيكي رسم كند و مثلث دانايي خود را روز به روز گسترش دهد و وسـيعتر كنـد و حـوزه تشـخيص
خود را گسترش دهد و بالتبع عملكرد مطلوبتري داشته باشد و اشتباهات كمتري مرتكب شود و در
نهايت لذت بيشتري از زندگي ببردي
اعتياد سه بخش را در انسان تخريب و از تعادل خارج ميكند  ،جسم ،روان و جهانبيني  ،ما
فعالً به درمان جسم و روان كاري نداريمي منظورمان درمان در قسمت جهانبيني ميباشدي هر چند در
قسمت جسم و روان هم تا كنون همه عاجز بودهاندي در قسمت جهانبيني نگرش فـرد بـه زنـدگي و
لذتبردن از آن كامالً تحت تأثير اعتياد افيوني ميشود يعنـي فقـط از زاويـه مصـرف مـواد مخـدر و
نشئگي به زندگي نگاه ميكند و تمام لذتها را فقـط در مصـرف مـواد مخـدر ميبينـدي خـارج كـردن
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جهانبيني فرد معتاد از اين حالت در درمان اعتياد بسيار بسيار مهـم ميباشـدي و كـاري اسـت بسـيار
سخت و الزمه آن آموزش ميباشدي هدف كنگره  ، 06شناخت انسان ،مواد مخدر و ارائه طريق براي
درمان اعتياد ميباشدي زيرا از تركيب انسان و مواد مخدر موجودي به نام اعتياد متولد ميشود شناخت
اعتياد و ارائه راه حل براي درمان آن منوط به شناخت انسان و ماده مخـدر و اثـرات آن ميباشـد ،در
غير اينصورت هيچكس نميتواند اعتياد را درمان كندي
كسانيكه به كنگره  06مراجعه ميكنند بعضاً در شرايطي هستند كه شايد براي شما قابل تصور
هم نباشدي در نظر بگيريد يك معتاد به هرويين كه در روز  15بار تزريق ميكند كه عادي هم ميباشد
در حاليكه تمام زندگي خود را از دست داده است و حتي جايي بـراي خوابيـدن هـم نـدارد و بـراي
تأمين پول مواد خود به هر كاري دست ميزند و هيچ بخشي از وجود او ،تهكـرات او ،شخصـيت او،
جسم او ،روان او … و خالصه همه چيز از تعادل خارج شده است را تحويل بگيريد و بعد از يكسال
او را تبديل به انساني كنيد كه از نظر جسمي ،رواني و جهانبيني كامالً به تعادل رسيده باشد ،تهكرات
او درست شده باشدي زندگي را از زاويه صحيح نگـاه كنـد و بخواهـد شـرافتمندانه زنـدگي كنـدي در
حاليكه وسوسه و ميل به مصرف مواد مخدر هم نداشته باشد حتي در محيطهاي آلوده و در دسـترس
بودن مواد مخدري كنگره  06چنين تحولي را در شخص معتاد با آن وضع فجيع ايجاد ميكندي او را بـه
جايي مي رساند كه نه تنها اثري از اعتياد و افكار و رفتارهاي معتادگونه در او مشاهده نميكنيـد بلكـه
كامالً احساس ميكنيد او در جايگاهي باالتر از انسانهاي معمولي كه هيچ وقت درگير مسئلهاي به نـام
اعتياد نبودهاند قرار دارد  ،زيرا او از گذرگاهي بسيار سخت عبور كرده است ي اين تحول بسيار عظـيم
ميباشدي
اينجانب زماني كه وارد كنگره  06شدم نه تنها اعتيادم درمان شد ،كاري كـه هرگـز در بـاورم
نميگنجيد ،بلكه به جايي رسيدم كه اكنون با وجود اينكه بام وسيعي از نظر امكانات مادي ندارمي امـا
در اوج لذت هستم و طوري از زندگي لذت ميبرم كه مطمئنم كسـانيكه تجربـه تلـر مـرا نداشـتهاند
هرگز چنين لذتي نميبرندي اكنون نميتوانم باور كنم زماني معتاد بودم و مواد مخدر مصرف ميكردهام
تا اين حد از اين قضيه فاصله گرفتهامي اكنون معني صراط مستقيم و زنـدگي سـالم و لـذت سـالم را
ميدانم اكنون معني لذت ترك لذت را ميدانمي اكنون تا حدي بـا خـودم آشـنا شـدهام و قطـرهاي از
درياي انسانشناسي را آموختهامي اكنون ميتوانم انرژي مورد نياز براي لذت بـردن را در درون خـودم
توليد كنم و از اين انرژي به ديگران هم بدهم و هديه كنم و از انرژي ديگران هم اسـتهاده كـنم و در
اين تبادل نهايت لذت را ببرم ،بدون وابستگي به هر گونه ماده خارجي اعـم از مـواد مخـدر ،الكـل و

60

اعمال ناسالمي اكنون در كنار زندگي روزمره و كار و امرار معاش در كمك به ديگران كه اسير اهريمن
اعتياد هستند لحظهاي غهلت نميكنم زيرا اين توانايي را دارم راهي را كه براي رهايي پيمـودهام را بـه
ديگران نشان بدهم و از اين كار لذتي ميبرم كه براي شما قابل درك نيستي
اين تحول را در من كنگره  06به وجود آورد و به همين دليل با قدرت و اطمينان و با افتخار
ميگويم كنگره  06يك دانشگاه استي هيچ دانشگاهي هنوز نتوانسته در انسان چنين تحولي به وجود
اورد حداقل ما نديدهايمي
شايد شما خواننده عزيز و محترم از اين سبك نوشتن خوشتان نيايـد و تصـور كنيـد مـن از
روي تعصب و تنگنظري اين چنين مينويسم ،اما به جرأت اينگونه نيست ،اين حقيقتي است كـه مـا
ديدهايم و شما نديدهايدي ما با تمام وجود حس كردهايم و شما حس نكردهايدي
حقيقت كنگره  06اين چنين استي
آموزش كنگره  06يك آموزش بديع و بينظير است كه به انسان اين تـوان را ميدهـد تـا از
چاه وجود خوب آبي زالل را بيرون بياورد و تشنگي خود و ديگران را بر طـرف كنـد و يـا از معـدن
وجود خود طاليي ناب را استخراج كندي
حاصل آموزش كنگره  06و بهـرهوري از آن  ،آرامـش لـذت و آسـايش اسـت امـا حاصـل
آموزشهاي ديگر شايد فقط آسايش باشد نه آسايش توأم با آرامش و لذتي
من قصد ندارم از خودم تعريف كنم اما به جايي رسيدهام كه ديگر لذت مواد مخدر و نشئگي
كه كامالً حقيقت دارد و وجود دارد بر خالف نظر بعضيها كه ميخواهنـد آن را انكـار كننـد ،بـرايم
رنگي نداردي لذت طبيعي و سالم بودن و آرامش ناشي از اعمال سالم و حذف اعمال ناسالم به قـدري
جديد و پ ر رنگ است براي من كه حتي فكر مصرف مواد مخدر هم در ذهن من خطور نميكند چـه
رسد به اينكه وسوسه مصرف داشته باشمي اينست نتيجه آموزش دانشگاه كنگره  06ي
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با تشكر فراوان از بنيانگذار كنگره  06آقاي مهندس حسين دژاكام كه احياي دوبـاره خـود را مـديون
وجود ايشان هستمي
و با تشكر از آقاي رضاترابخاني راهنماي عزيزم كه براي رهايي اينجانب از دام اعتياد مخلصانه تالش
فراوان كردندي
و با تشكر از تمامي مسافران و همسهران كنگره  06كه در رهايي تك تـك اعضـاي كنگـره  06نقـش
دارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً

آقاي امين دژاكامي 
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منابع و مآخذ
-1كتاب عبور از منطقه  06درجه زير صهر  ،دژاكام حسين 1328 ،ي
-2مقاله علمي صورت مسئله اعتياد  ،دژاكام  ،حسين ي اين مقاله در كنگره سراسري پزشكي
راهكارهاي اعتياد در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ارائه و تاييد شده استي
-3مقاله علمي سم نزدايي  ،دژاكام  ،حسين ي اين مقاله در سمينار پزشكي درمان اعتياد در دانشگاه
علوم پزشكي زنجان ارائه و مورد تاييد قرار گرفته استي
-4مقاله علمي روشهاي درمان اعتياد  ،دژاكام  ،حسين ي
 -5نوشتارهاي كنگره 06
كليه مطالبي كه در ديدگاههاي كنگره  06نسبت به بيماري اعتيـاد بيـان شـده اسـت  ،بـر اسـاس
تجربيات صدها نهر از رهايافتگان كنگره  06كه بيماري اعتياد خود را درمان كردهانـد  ،تحقيقـات
انجام شـده و مشـاهدات عينـي در طـول  0سـال ميباشـد ي از آنجـايي كـه تمـامي نظريـات و
ديدگاههاي مطر شده در عمل و تجربه نيز نتايج قطعي و مسـلم آن مشـاهده و مشـخص شـده
است  ،از نظر ما سندي بينقص و كامالً معتبر و علمي است يعلم دانسته و يا دانشي است كه در
عمل و تجربه نيز نتيجه مثبت داشته باشـد ،در غيـر ايـن صـورت علـم نيسـتي نظـر بـه اينكـه
ديدگاههاي جهان پزشكي در مورد اعتياد تاكنون نادرست بوده است  ،به همين دليل مطالب فوق
رفرنس پزشكي ندارد و ديدگاههاي كنگره  ، 06خود رفرنسي معتبرميباشدي

بخشي از نمودارهاي آماري كنگره 06
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