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چکیده
اعتیــاد بــه مــواد یــک مشــکل در بســیاری از کشــورها اســت کــه بــر زندگــی بســیاری از افــراد تاثیــر میگــذارد بــر فــرد معتــاد آســیب رســانده
و خانــواده و جوامــع آنهــا را متاثــر میســازد .در کشــورهای توســعه نیافتــه مثــل افغانســتان ،اغلــب سیســتمهای مناســب بــرای بازتوانــی
معتادیــن مــواد مخــدر وجــود نــدارد .اکثــر شــفاخانهها از س ـمزدایی بــه عنــوان پروگــرام درمانــی اصلــی اســتفاده میکننــد و یــک خــاء
بســیار بــزرگ بیــن تقاضــا و خدمــات درمانــی باقــی میمانــد .در ایــن مطالعــه قضیــه ،نویســنده احتمــال مقابلــه بــا علتهــای مختلــف
سوءمصرف مواد را مورد بحث قرار داده و راه حلهایی را پیشنهاد میکند.
کلید واژهها :رشد نوجوان ،دشواری دوران طفولیت ،برنامههای آگاهی عامه ،سوء مصرف مواد و فرهنگ

مقدمه
اعتیــاد بــه مــواد یــک پدیــده مخــرب اســت کــه در جوامــع مختلــف
از زمانهــای کهــن وجــود داشــته اســت .ادعاهایــی مبنــی بــر
تاثیــرات مثبــت و نیــز مضــر مــواد مخــدر بســته بــه نــوع اســتفاده از
آن وجــود داشــته اســت .شــواهد تاریخــی نشــان میدهنــد کــه
مــواد مخــدر بــرای تــداوی مریضیهــا ،کاهــش درد ،از بیــن بــردن
اســترس روانشــناختی ،افســردگی ،غــم و زمانــی بــرای لــذت بــردن
و خــوش بــودن اســتفاده میشــده اســت .بــا ایــن حــال ،امــروزه
مصــرف مــواد مخــدر در بیــن مــردم دارای پریشــانی بــه منظــور
کاهــش درد و رنجشــان اغلــب منجــر بــه اعتیــاد ،از دســت دادن
خانــه ،فامیــل و در نهایــت مــرگ زودرس آنهــا میشــود (ســازمان
صحی جهان.)2012 ،
در افغانســتان امــروز ،گزارشهــای اخیــر نشــان میدهنــد کــه
اســتفاده غیــر قانونــی از مــواد مخــدر در بیــن جوانــان در نواحــی
شــهری در حــال افزایــش اســت (کاتلــر و همــکاران2014 ،؛ دفتــر
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دهنــده ایــن افزایــش میباشــند ،ولــی مطالعاتــی کــه در پــی درک
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دهــد ،بــا ایــن امیــد کــه معلومــات ســودمندی بــرای پیگیــری
بیشتر به دست آید .من یکی از محققین این مطالعه بودم.
مــا بــه منطق ـهای از شــهر کــه مصرفکننــدگان بیخانمــان مــواد
مخــدر جمــع میشــوند رفتیــم تــا ببینیــم اگــر کســی از آنهــا
حاضــر بــه مصاحبــه میشــود یــا خیــر .تاریخچــه زندگــی ،منابــع
اعتیــاد ،تالشهــا بــرای تــرک مــواد و دیــدگاه آنهــا در مــورد اینکــه
چــه چیــزی ممکــن اســت برایشــان مفیــد باشــد ،چیزهایــی بــود
کــه در مصاحبــه از آنهــا میپرســیدیدم .در ایــن مطالعــه 15
مصاحبــه یــا مطالعــه قضیــه صــورت گرفــت کــه در حــال حاضــر
دیتاهــا در حــال انالیــز شــدن بــرای بیــرون کشــیدن الگوهــای
معنیدار میباشند.
در ایــن بازتــاب فــردی ،مــن روایــت یکــی از جوانتریــن مصاحبــه
شــوندگان کــه شــرایط وی را بســیار تکاندهنــده و مهــم یافتــم را
جــدا کــردهام .روایــت ارتبــاط بیــن مــرگ والدیــن ،فقــر ،ســنتهای
افغانــی ،مهاجــرت بــه خــارج از کشــور و نبــود خدمــات در
افغانســتان امــروز را آشــکار میســازد .پــس از بازگویــی داســتان
ایــن جــوان ،مــن ایــن قضیــه را از دیــدگاه بیالوژیکــی ـ روانــی ـ
اجتماعــی مــورد بحــث قــرار میدهــم و چنــد توصیــه بــرای
خدمــات روانــی اجتماعــی ،اقتصــادی و آموزشــی کــه ممکــن
اســت از ایــن شــرایط تراژدیــک جلوگیــری کننــد یــا تاثیــرات آنهــا را
در آینده کمتر بسازند ارائه میکنم.

تماس با شرکتکنندگان احتمالی
مــن میدانســتم کــه در جامعــه ،دیگــران از معتادیــن دوری
میکننــد و آنهــا را تحــت تعقیــب قــرار میدهنــد؛ نــه تنهــا بــه
خاطــر اینکــه تصــور میشــود آنهــا ناپــاک هســتند ،بلکــه بــه
خاطــر اینکــه اعتیــاد در مخالفــت بــا تعالیــم اســام قــرار دارد.
بنابرایــن آنهــا همیشــه در تــرس عمومــی از ایــن قــرار دارنــد کــه
توســط دیگــران مــورد آزار و آســیب قــرار گیرنــد .مــن بــا لبــاس
ســنتی کهنــه افغانــی و یــک شــال کــه مــرا گــرم میکــرد ،بــه شــکل
معمولــی و غیــر رســمی بــه محــل تجمــع آنهــا رفتــم بــه طــوری کــه
آنها فکر کردند که من هم یکی از آنها هستم.
بعــد از چنــد روز در محــل ،در نهایــت بــا چنــد تــن از
اشــتراککنندگان احتمالــی تمــاس برقــرار کــردم و خــودم را بــه
عنــوان اســتاد دیپارتمنــت روانشناســی ،پوهنحــی روانشناســی و
علــوم تربیتــی پوهنتــون کابــل معرفــی کــردم .مــن هــدف مطالعــه
را توضیــح دادم و گفتــم کــه میخواهــم از آنهــا و در مــورد آنهــا یــاد
بگیــرم ،تــا بتوانیــم یــک راه بهتــر بــرای کمــک کــردن پیــدا کنیــم.
مــن یــک مصاحبــه عمقــی بــا هــر یــک از آنهــا انجــام دادم و
یادداشــت گرفتــم .تمــام پاســخ دهندههــا بــرای اشــتراک در
مطالعــه رضایــت داشــتند و میدانســتند کــه بــه خاطــر اشــتراک
در مصاحبه هیچ منفعتی در کار نیست.
مــن رویکــرد مصاحبــه دوره زندگــی را اســتفاده کــردم و در مــورد
اینکــه کجــا کالن شــدهاند ،اینکــه چطــور معتــاد شــدند و شــرایط
زندگی فعلیشان چطور است پرسان کردم.
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قضیه خان آقا
یــک جــوان  18ســاله در بیــن ایــن مصاحبههــا نظــرم را جلــب
کــرد و بــا رضایــت کامــل وی در ایــن مقالــه و مطالعــه وی خــان آقــا
(یــک نــام مســتعار) نامیــده شــده اســت .او همچنــان موافقــت
کــرد کــه ایــن معلومــات را میتــوان بــرای یــک مطالعــه قضیــه
فــردی نیــز اســتفاده کــرد .خــان بــا والدینــش و دو بــرادر خوردترش
در فقــر کالن شــد .پــدرش از یــک مریضــی غیــر قابــل عــاج و
کشــنده رنــج میبــرد و زمانــی کــه خــان  13ســاله بــود مــرد.
مــادرش نمیتوانســت خــارج از خانــه کار کنــد چــون کالنهــای
فامیــل بســیار ســنتی و معتقــد بــه پــرده بودنــد ـ یــک رســم
منطقـهای کــه دختــران و زنــان بعــد از بلــوغ بایــد در انــزوای کامــل
باشــند .بــه ایــن ترتیــب خــان آقــا از زمانــی کــه پــدرش مریــض شــد
یعنــی وقتــی وی  8ســاله بــود در بیــرون از خانــه کار میکــرد .وی
هــر روز بــا پــدرش بیــرون از خانــه مــی رفــت و کفــش رنــگ میکــرد
در حالیکه پدرش در سرکها سوداگری میکرد.
وقتـی پـدرش فـوت شـد ،بـه خاطـر اینکـه خـان کالنتریـن مـرد
خانـواده بـود ،مجبور شـد که خرج کفـن و دفن پـدرش را بپردازد و
تنهـا نـانآور خـودش ،مـادرش و برادرانـش شـد .در ابتـدا ،وی بـه
رنـگ کردن کفـش ادامـه داد ،همانطور که همراه پـدرش در همان
محـل قدیمـی کار میکـرد .او بـه یـاد مـیآورد کـه بسـیار درمانـده
شـده بـود ،بـه شـدت غمگین بود و بسـیار ترسـیده بود .او همیشـه
همـراه پـدرش بـود ولـی حـاال او تنهـا بـود با ایـن همه مسـئولیت و
کسی هم نبود که به وی کمک کند.
بــه زودی فهمیــد کــه درآمــد وی کافــی نیســت؛ در کنــار
تشــویشهای دیگــری کــه داشــت ،او پــول کافــی نداشــته بــود کــه
خــرج کفــن و دفــن پــدرش را بدهــد و فامیــل مجبــور شــده بــود کــه
پــول قــرض کنــد .او بایــد پــول کافــی پیــدا میکــرد کــه خــرج
خــورد و خــوراک فامیــل را بدهــد ،قرضهایــش را بپــردازد و کرایــه
خانــه را نیــز پرداخــت کنــد .بــه خاطــر درآمــد انــدک وی ،او،
مــادرش و برادرانــش همیشــه گرســنه بودنــد .او توضیــح داد کــه
چطــور طلــبکاران بــه خانــه وی میآمدنــد و خــان و مــادرش را
تهدیــد میکردنــد .او بســیار وحشــت کــرده بــود .او از اعضــای
فامیــل پرســان کــرد کــه چــه بایــد بکنــد و آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه
بایــد بــه ایــران بــرود تــا شــاید آنجــا پــول بیشــتری از طریــق کار در
فابریکــه یــا کار ســاختمانی کمایــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب بتوانــد
هــم خــرج خانــه را بدهــد و هــم قرضداریهــا را ادا کنــد .چنــد
وقتــی طــول کشــید کــه فامیــل یــک قاچاقبــر پیــدا کنــد کــه وی
را بــه ایــران انتقــال دهــد .وی میدانســت کــه یــک مســئولیت
بــزرگ بــر گــردن خــود دارد و امیــدوار بــود کــه بتوانــد آن را انجــام
دهــد .وی در یــک موتــر کالن همــراه بــا یــک گــروپ بــزرگ از
بچههــا حرکــت کردنــد .خــان آقــا در آن زمــان  14ســاله بــود .در
ایــران خــان آقــا بــه ســختی کار کــرد .وی نیمــی از درآمــد خــود را
بــه افغانســتان بــرای فامیلــش روان میکــرد و نیــم دیگــر را صــرف
مخــارج خــود بــه شــمول کرایــه خانــه ،غــذا و پرداختــی
قراردادیهایــی کــه برایــش کار پیــدا میکردنــد .او مجبــور بــود
کــه ســاعات طوالنــی کارهــای شــاقه را انجــام دهــد و اغلــب بــدن
وی درد میکــرد .صاحــب کارش همیشــه وی را تحــت فشــار قــرار

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas ¦ Volume 16 ¦ Issue 3 ¦ November 2018

تاثیر اعتیاد بر جوانان افغان

م ـیداد کــه بیشــتر کار کنــد و کار را پیــش ببــرد یــا اینکــه اخــراج
میشــود و بایــد بــه خانـهاش برگــردد و بدهــی بیشــتری را متحمــل
شــود .او بــه طــور فزاینــده وحشـتزده و غمگیــن میشــد و پشــت
فامیلــش دق آورده بــود .او بیشــتر از همــه دلتنــگ پــدرش بــود.
درد وی هیــچ کــم نمیشــد؛ نــه جــاندردی ،نــه غــم درون ســینه.
وی کــم کــم دچــار مشــکالت خــواب شــد و رویاهــای وحشــتناک و
مشوش میدید.
او در یــک اتــاق بــا چنــد جــوان دیگــر زندگــی میکــرد .یکــی از
آنهــا متوجــه درد و رنــج وی شــد و بــه او پیشــنهاد کــرد کــه مــواد
مخــدر مصــرف کنــد تــا احســاس بهتــری پیــدا کنــد و ســریعتر کار
ً
کنــد .در ابتــدا ،مــواد واقعــا کمــک کردنــد و باعــث شــدند کــه
احســاس راحتــی و آرامــش کنــد و از غــم و ناراحتــی خــاص شــود
ً
و ســریعتر کار کنــد .بعــد از مدتــی ،وی تقریبــا همــه درآمــد خــود را
صــرف مــواد میکــرد و کمتــر و کمتــر پسانــداز میکــرد تــا بــه
خانــه روان کنــد .او تمــاس بــا مــادر و برادرانــش را قطــع کــرد .بــرای
اینکــه بتوانــد خــرج مصــرف مــواد را داشــته باشــد و پــول بیشــتری
به خانه روان کند ،وی شروع به فروش مواد کرد.
شــش مــاه بعــد از آخریــن تمــاس وی بــا فامیلــش ،بــه جــرم فــروش
مــواد دســتگیر و از ایــران دیپــورت شــد .وی بــه فامیلــش بازگشــت
کــه پــول بیشــتری قــرض کــرده بودنــد و وضعیــت بــدی داشــتند.
فامیلــش گفتنــد چــرا پــول روان نکــردی و بــه ایــن ترتیــب وی را
دوبــاره بــه ســرکها فرســتادند تــا خــرج فامیــل و برادرانــش را
بدهــد .در ســرکها وی احســاس بیچارگــی و وحشــت میکــرد و
بســیار مریــض شــده بــود و از همــه کنارهگیــری میکــرد .بــه
زودی وی بــرای اینکــه احســاس بهتــری کنــد بــه مــواد روی آورد.
مــادرش بســیار عصبانــی شــد ولــی وی را از خانــه بیــرون نکــرد .در
عــوض ،وی را مجبــور کــرد کــه بــه خــدا قســم بخــورد کــه دیگــر
هرگــز مــواد مصــرف نمیکنــد .مــادرش فکــر میکــرد کــه ایــن
کافــی اســت زیــرا وی فکــر نمیکــرد کــه اعتیــاد یــک مــرض
است .او فکر نمیکرد که پسرش نیاز به تداوی دارد.
خــان آقــا نمیتوانســت مصــرف مــواد را قطــع کنــد .بــه جــای آن،
وی دســت بــه دزدی زد تــا پــول بیشــتری بــرای خریــد مــواد پیــدا
کنــد و شــاید پــول بیشــتری بــرای خــرج فامیلــش کســب کنــد .بــه
ایــن ترتیــب از وی خواســته شــد کــه خانــه را تــرک کنــد .وی تنهــا
شــده بــود و بایــد زیــر پــل همــراه بــا دیگــر معتادیــن گــذاره
میکــرد .ایــن مســاله باعــث شــد کــه خــان بیشــتر افســرده شــود.
وی میگفــت کــه تــاش کــرده کــه تــداوی شــود ولــی تمــام مراکــز
تــرک اعتیــاد پــر بودنــد .وی همچنــان در لیســت انتظــار بــرای
تداوی قرار دارد.
مــن بــه وی در جســتجو بــرای تــداوی کمــک کــردم .بــرای اولیــن
بــار بعــد از مــرگ پــدرش وی احســاس میکــرد کــه تنهــا ،نــا امیــد
و درمانــده اســت .وی بــه مــن گفــت کــه بــه محــض ایــن کــه در
یــک مرکــز تــرک اعتیــاد جــا پیــدا شــود شــروع بــه تــداوی خــود

میکنــد .اگرچــه ،انجــام ایــن کار بــرای وی دشــوار بــه نظــر
میرســید ،امــا حداقــل وی قــادر بــود کــه ترسهایــش را بــا مــن
شــریک بســازد .مــن فکــر میکنــم توانســتم بــه وی کمــک کنــم
کــه تصمیــم بگیــرد کــه تــداوی را بپذیــرد و زندگــی بــدون مــواد را
آغــاز کنــد .مــن بــه ایــن بــاور هســتم کــه اگــر بــه وی اطمینــان
دهــم کــه زمانــی کــه مــواد را تــرک میکنــد ،مــن در کنــار وی
میمانــم ،وی تصمیــم خواهــد گرفــت کــه بــه محــض اینکــه یــک
تخت خالی پیدا شود تداوی را آغاز کند.

بازتابها در این مطالعه قضیه
مــن ایــن مطالعــه قضیــه را بــرای ارائــه انتخــاب کــردم زیــرا ایــن
قضیــه مشــکالت درهــم پیچیــده و دوامــدار متعــدد کــه افغانســتان
امــروز بــا آن روبــرو اســت را نمایــش میدهــد و آنهــا را بــا بحــران
فزاینــده اعتیــاد بــه مــواد مرتبــط میســازد .ارائــه ایــن قضیــه
فرصتــی بــه دســت میدهــد تــا توصیههایــی را بــرای تغییــر ارائــه
کنــم .ایــن مشــکالت عبارتنــد از :ســنتهای فرهنگــی ،فقــدان
خدمــات بــرای فامیلهــای فقیــر کــه نــانآور خــود را از دســت
میدهنــد ،کار اطفــال ،نبــود فرصتهــای آموزشــی و خدمــات
بــرای اطفالــی کــه در ســرک کار میکننــد و مهاجــرت اقتصــادی
(کاتلــر و همــکاران2014 ،؛ 2008 ،ICF International؛ دفتــر
ملــل متحــد بــرای مبــازره بــا جرایــم و مــواد مخــدر2017 ،؛
ســازمان جهانــی صحــت .)2012 ،ایــن مطالعه همچنیــن فرصتی
را بــرای مــن بــه عنــوان یــک روانشــناس فراهــم ســاخت تــا عوامــل
مرتبــط بــا رشــد و ســامت روانــی اجتماعــی طفــل را مــورد بحــث
قــرار دهــم ،عواملــی کــه اغلــب در مقــاالت موجــود در مــورد اعتیاد
به مواد مخدر در افغانستان دیده نمیشوند.
کلمـه افغانـی بـرای " Adolescenceنوجوانی" اسـت یا تـازه جوان
شـده و بـه دوره بلـوغ اطلاق میشـود کـه بلوغ جسـمی و جنسـی
رخ میدهـد .بـه طـور همزمـان ،دانـش مـدرن امـروزه بـه مـا
میگویـد کـه نه تنها جسـم فیزیکـی در جریان نوجوانی رشـد قابل
مالحظـهای را تجربـه میکنـد ،بلکـه ذهـن هم رشـد زیـاد میکند.
کورتکـس پریفرونتـل ،بخشـی از مغـز کـه مسـئول تصمیمگیـری
منطقـی ،افـکار پیچیـده و اسـتدالل اسـت نیـز جهـش ناگهانی در
فعالیـت را تجربـه میکنـد (کوتـر .)2017 ،1افـراد در ایـن گـروپ
سـنی میداننـد کـه بـه زودی باید پا بـه مرحله بزرگسـالی بنهند که
در افغانسـتان امـروز یـک دنیـای نامطمئـن اسـت .آنها مشـغولیت
ذهنـی در مـورد جایگاهشـان در دنیـا ،تواناییشـان بـرای کالن
شـدن موفقانـه ،ازدواج کـردن ،کسـب درآمـد و در مـورد پسـرها
گرفتـن مسـئولیتهای یـک مـرد در جامعهشـان پیـدا میکننـد.
والـد هـم جنـس آنها ،و نیـز بهتریـن دوستشـان اهمیـت جدیدی
برایشـان پیـدا میکنـد ،همانطـور کـه آنهـا به خـود به عنـوان یک
بزرگسـال در آینـده فکـر میکننـد .ظرفیـت جدیـد آنهـا در
پرسـشگری ،مسـتقالنه فکـر کـردن و ایجـاد مهارتهـا و ایدههای
جدیـد چیزی اسـت کـه نوجوانـان را تبدیل بـه امیدهـای آینده هر
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جامعهای میکند (کوتر ،2017 ،گوپتا.)2018 ،1
ً
خ ــان آق ــا پ ــدر خ ــود را دقیق ــا در همی ــن نقط ــه رش ــدی از دس ــت
داد .پـــدرش همـــراه همیشـــگی وی بـــود و ناگهـــان وی بـــدون
مراق ــب و بهتری ــن دوس ــتش و ب ــا هم ــه مس ــئولیتهای فامیل ــی
روی شـــانههای جوانـــش تنهـــا میشـــود .بـــه نظـــر میرســـد
م ــادرش از کم ــک ک ــردن ب ــه وی و محافظ ــت از وی نات ــوان اس ــت
و اعضـــای فامیلـــش فقـــط از وی میخواهنـــد کـــه مســـئولیتها
را بـــه دوش بکشـــد .حتـــی کفـــن و دفـــن پـــدر مســـئولیت وی
میباشـــد .هیـــچ فضایـــی بـــرای وی داده نمیشـــود کـــه
ســـوگواری کنـــد ،گریـــه کنـــد و بـــه همـــراه فامیلـــش در ســـوگ
مـــرگ عزیـــزش بنشـــیند .بنابرایـــن ،وی نـــه تنهـــا پـــدرش را کـــه
همـــراه وی در روزهـــای ســـختی کار در ســـرک بـــود از دســـت
میدهـــد؛ بلکـــه کودکـــیاش و امیـــدش بـــرای داشـــتن یـــک
زندگـــی خـــوب در آینـــده را نیـــز از دســـت میدهـــد .بـــه خاطـــر
ای ــن تقاضاه ــای ب ــزرگ از خ ــان ،م ــا میتوانی ــم م ــرگ عزی ــزش و
س ــوگواری پ ــس از آن را تروماتی ــک و پیچی ــده تص ــور کنی ــم ،زی ــرا
آنهـــا همـــراه بـــا چنیـــن شـــرایط شـــدیدی همـــراه بودهاند.اگـــر
فامیلـــش بـــا وی ماننـــد یـــک طفـــل رفتـــار میکردنـــد ،بـــه وی
اج ــازه میدادن ــد ک ــه س ــوگواری کن ــد و برای ــش حمای ــت الزم را
فراه ــم میکردن ــد ،و ممک ــن ب ــود ق ــادر باش ــد ب ــر غ ــم از دس ــت
دادن عزیـــز خـــود فایـــق آیـــد بـــه مـــادر و برادرانـــش بـــرای
حمایتشـــان پنـــاه ببـــرد و بـــا گذشـــت زمـــان ایـــن مشـــکالت را
پشـــت ســـر بگـــذارد .در عـــوض ،وی خـــودش را تنهـــا یافـــت در
حالیکـــه مســـئولیتهای یـــک بزرگســـال را کـــه از تحملـــش
خـــارج بـــود را بایـــد بـــه دوش میکشـــید و از عواقـــب شکســـت
خـــوردن در ادای مســـئولیت وحشـــتزده بـــود (الیـــن ،کاپلـــو،
اوســـترهوف ،هیـــل و پینـــوس .)2017 ،2توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه
مه ــم اس ــت ک ــه ای ــن دش ــواریها توس ــط ای ــن حقیق ــت تش ــدید
میشـــود کـــه جســـم در حـــال رشـــد وی بیشـــترین نیـــاز را بـــه
غـــذا دارد (کاتـــر .)2017 ،وی هرگونـــه احســـاس عصبانیـــت را
ً
انـــکار میکنـــد و معمـــوال یـــک نوجـــوان کـــه از چنیـــن شـــرایط
پیچیـــدهای رنـــج میبـــرد تنهـــا خـــودش را مالمـــت میکنـــد و
خشـــمی کـــه علیـــه دیگـــران بـــه خاطـــر ناتوانیشـــان در
محافظ ــت از وی ب ــه ه ــر ش ــکلی وج ــود دارد ب ــه س ــمت خ ــودش
هدایـــت میشـــود (پیمـــان و خـــان2017 ،؛ الیـــن و همـــکاران،
 .)2017او ممکـــن اســـت در ایـــن زمـــان بـــه خودکشـــی فکـــر
ک ــرده باش ــد ول ــی ای ــن زمان ــی اس ــت ک ــه وی ب ــرای کار ک ــردن
ب ــه ای ــران فرس ــتاده میش ــود .م ــا خ ــود نوج ــوان وی را میبینی ــم
ک ــه زمانهای ــی از امی ــد را تجربـــه میکن ــد و ت ــابآوری رش ــدی
زمانـــی در وی شـــکل میگیـــرد کـــه وی بـــرای اولیـــن بـــار بـــه
ایـــران فرســـتاده میشـــود ،زیـــرا وی تصـــور میکنـــد کـــه در
آنج ــا ق ــادر خواه ــد ب ــود موف ــق ش ــود و پ ــول کاف ــی ب ــرای خ ــورد
و خـــوراک خـــود و نیـــز حمایـــت از فامیلـــش بـــه دســـت آورد

(براگیـــن .)2012 ،بـــا ایـــن حـــال ،شـــرایط کار کـــودکان و
ً
نوجوانـــان کارگـــر در ایـــران دشـــوار اســـت مخصوصـــا بـــرای
نوجوانان ــی مث ــل خ ــان ک ــه هی ــچ حق ــوق قانون ــی و ی ــا فامیل ــی
ک ــه از آنه ــا محافظ ــت کنن ــد ،ندارن ــد (بوی ــل ،وان ــور ،مجی ــدی،
کوش ــمیندر ،مارچان ــد و زی ــگل .)2014 ،3ای ــن حقیق ــت ک ــه وی
ً
بعـــدا قربانـــی ســـوء مصـــرف مـــواد میشـــود تـــا درد فیزیکـــی و
روانـــی خـــود را کاهـــش دهـــد تعجـــب برانگیـــز نیســـت .بـــدون
هرگونـــه حمایـــت عاطفـــی ،واضـــح اســـت کـــه وی هیـــچ راه
برونرفـــت واقعـــی نداشـــته اســـت .بـــا ایـــن حـــال ،ایـــن یـــک
نش ــانه امی ــدواری اس ــت ک ــه وی ب ــه م ــن اج ــازه میده ــد ب ــا وی
صحبت کنم و من را به عنوان یک دوست میبیند.
راه روانــی اجتماعــی پیــش رو بــرای ایــن نوجــوان شــامل شــدن در
یــک برنامــه جامعــوی اســت کــه نــه تنهــا ســوء مصــرف مــواد وی را
تــداوی کنــد بلکــه یــک ارتبــاط گروپــی دوامــدار بــا دیگــران بــرای
وی فراهــم ســازد تــا از ایــن طریــق وی بتوانــد ارتبــاط انســانی را
دوبــاره احســاس کنــد .ارتبــاط برقــرار کــردن بــا فامیــل وی نیــز
ضــروری اســت تــا نــه تنهــا در مــورد اعتیــاد وی بلکــه در مــورد رشــد
نوجوانـیاش بــه آنهــا آمــوزش روانــی داده شــود .مشــاوره فامیلــی
ممکــن اســت بــه خانــواده گســترده ایــن اطفــال کــه پــدر خــود را از
دســت دادهانــد کمــک کنــد تــا درک کننــد حمایــت کــردن از ایــن
بچههــا بــرای رشــد کــردن بــه ســمت بزرگســالی بســیار ســودمندتر
از تقاضاهــای فزاینــده میباشــد .چنیــن برنامــهای بایــد یــک
بخــش انکشــاف اقتصــادی نیــز داشــته باشــد تــا فامیلهــا قــادر
باشند تا چنین حمایتی را فراهم سازند.
بــا ایــن حــال ،در افغانســتان معاصــر ،برنامههــای جامــع اندکــی ـ
ً
اگــر اصــا وجــود داشــته باشــد ـ بــرای نوجوانانــی کــه در ســرک کار
میکننــد و فامیلهایشــان وجــود دارد .و اقدامــات اندکــی بــرای
حمایــت از فامیلهایــی کــه نــانآور خانــه را از دســت دادهانــد
صــورت گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،برنامههــای درمــان اعتیــاد
کــه وجــود دارنــد تنهــا تــداوی طبــی را فراهــم میســازند و نیازهای
رشــدی نوجــوان را مدنظــر نمیگیرنــد .ایــن امــر ممکــن اســت بــه
خاطــر نبــود آگاهــی عامــه و هماهنگــی بیــن وزارتــی باشــد کــه
مشــکالت زندگــی روزمــره افغانهــای فقیــر را بــا مشــکالت مــواد
مخــدر مرتبــط میســازد (دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و
وزارت صحــت عامــه2015،؛ دفتــر ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا
جرم و مواد مخدر.)2017 ،
بنابرایــن مــن از ایــن مطالعــه قضیــه بــه عنــوان نقطــه پرتــاب
استفاده میکنم تا توصیههای جامع زیر را پیشنهاد کنم.

راه حلها و توصیهها
 )1وزارت کار ،امــور اجتماعــی ،شــهدا و معلولیــن بایــد برنامههایی
را بــرای کمــک بــه فامیلهــای کــودکان و نوجوانــان کارگــر در روی
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ســرکها ارائــه کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن خدمــات
بــرای کســانی کــه بــدان ضــرورت دارنــد در دســترس قــرار دارد.
این برنامهها باید شامل موارد زیر باشند.
الــف) فراهــم ســاختن چهــار ســاعت در روز آمــوزش و نیــز
ارتبــاط بــا اعضــای فامیلشــان بــرای تمــام اطفــال کار در
سرک
ب) همــکاری بــا پروگــرام غذایــی جهــان و پروگرامهایــی
ماننــد آن بــرای فراهــم ســاختن غــذا و روغــن خوراکــی بــرای
اطفال کار در سرک که به طور منظم به مکتب میروند.
ج) ارتبــاط بــا فامیلهــای اطفــال کار در ســرک کــه نــانآور
خانوادهشــان را از دســت دادهانــد بــرای ارزیابــی
نیازهایشان
• فراهم ساختن حمایت روانی اجتماعی
د) فراهــم ســاختن ویزیــت خانــه و مشــاوره بــرای بیوههــا و
اطفالــی کــه در خانــه محــدود شــدهاند ،ارتبــاط بــا اعضــای
فامیــل بــرای تشــویق آنهــا بــرای اســتفاده از فرصتهــا
جهت رشد اقتصادی و اجتماعی
• فراهــم ســاختن تعلیمــات حرفــوی بــرای بیوههــا در
حوزههایــی کــه آنهــا را قــادر میســازند کــه بــدون تــرک
خانــه درآمــد کســب کننــد (ایــن کار میتوانــد از
مهاجرت اجباری جلوگیری نماید)
ه) فراهــم ســاختن فرصتهایــی بــرای نوجوانــان بــرای
شــامل شــدن در فعالیتهــای گروپــی خــارج از کار و درس از
جملــه ورزش ،تفریحــات ،هنرهــای خــاق (ماننــد شــعر و
تئاتر) ،تا بتوانند از درد و رنج خود بهبودی حاصل کنند.
 )2وزارت تحصیــات عالــی بایــد مراکــز مشــاوره را در تمــام
پوهنتونهــای عمــده در سرتاســر کشــور ایجــاد کنــد کــه
مسئولیت انجام فعالیتهای زیر را به عهده داشته باشند:
الــف) حداقــل یــک روز را در ســال تحصیلــی بــه عنــوان روز
مقابلــه بــا اعتیــاد اختصــاص دهنــد و در آن روز ازطریــق
کنفرانسهــا ،ســمینارها و ورکشــاپها ،آگاهــی محصلیــن را
ارتقاء دهند.
ب) کمپاینهــا و برنامههــای آگاهیدهــی عامــه در مــورد
مقابله با مواد مخدر را به راه اندازند.
ج) در صــورت نیــاز ،محصلینــی کــه متاثــر از خشــونت و مــرگ
عزیزانشــان هســتند و خانوادهشــان را بــرای دریافــت
مشاوره فردی ،فامیلی و گروپی بیمه کنند.
 )3یـک کمیتـه بیـن وزارتـی در مورد سـوء مصـرف مواد متشـکل از
وزارت صحـت عامـه ،وزارت مبـارزه با مـواد مخـدر ،وزارت کار ،امور
اجتماعـی ،شـهدا و معلولین ،وزارت داخلـه ،وزارت معارف و وزارت
تحصیلات عالـی بایـد تشـکیل شـود تـا در مـورد مسـایل مرتبط با
سوء مصرف مواد در کشور تصمیم مشترک اتخاذ شود.

وزارت کار ،امــور اجتماعــی ،شــهدا و معلولیــن بایــد بــا همدیگر کار
کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه برنامههــای تــداوی جامــع
بــرای تمــام افــرادی کــه معتــاد شــدهاند ،صــرف نظــر از توانمنــدی
مالیشان ،در دسترس قرار دارد.
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