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 اػتياد چيست

اٖشيبز چيؿز؟ اٖشيبز ضا ثٻ ٖبزر ٦طزٴ، ذٹ٪طٞشٵ، ذٹ٪ط قسٴ ٸ ذٹز ضا ٸ٢ٝ ٖبزسي ٶ٧ٹټيسٺ ٦طزٴ 

اٶس. ثٻ ٖجبضر زي٫ط، اثشالي اؾبضر آٲيع ثٻ ٲبزٺ ٲرسض ٦ٻ اظ ٶٓط ػؿٳي يب اػشٳبٖي ظيبٴ  ٲٗٷي ٦طزٺ

 آٸض قٳطزٺ قٹز،  اٖشيبز ٶبٰ زاضز.

ػسيس ثٻ ػبي ٦ٯٳٻ اٖشيبز، ٸاثؿش٫ي ثٻ زاضٸ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز ٦ٻ زاضاي ټٳبٴ ٲٟٽٹٰ ٸٮي زض َت 

سط اؾز. ٲٟٽٹٰ ايٵ ٦ٯٳٻ آٴ اؾز ٦ٻ اٶؿبٴ ثط اطط ٲهطٜ ٶٹٖي ٲبزٺ قيٳيبيي اظ  سط ٸ نحيح ز٢ي١

 ٶٓط ػؿٳي ٸ ضٸاٶي ثٻ آٴ ٸاثؿش٫ي ديسا ٲي ٦ٷس.

 اوًاع اػتياد

زض ٲهطٜ ٲٹازي ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ زاضٸ قٷبذشٻ قسٺ ٸ ثٻ َٹض اٖشيبز ٲؼبظ: ثٻ ٸاثؿش٫ي ٸ سساٸٰ  -1

٪ٹيٷس ٸ ٲٗٳٹالً قبٲ٭ ثؿيبضي اظ ٲٹاز زاضٸيي ثٻ  آيس، اٖشيبز ٲؼبظ ٲي َجيٗي يب ٲهٷٹٖي ثٻ زؾز ٲي

ثبقس. ايٵ ٲٹاز ثب سؼٹيع دعق٥ ٲٗبٮغ يب ثًٗي اٸ٢بر  ذٹز ؾطاٶٻ  آٸضټب ٲي ټب ٸ ذٹاة ٸيػٺ آضاٰ ثرف

 قٹز. ٲهطٜ ٲي

ثط  ٪يطي اظ ٖٹاٲٯي ٦ٻ ثٷب ٚيط ٲؼبظ: ثٻ ٸاثؿش٫ي ٞطز ثٻ ٲهطٜ ټٳيك٫ي ٲٹاز ٲرسض ٸ ثٽطٺاٖشيبز  -2

 ٪ٹيٷس. قٹز، اٖشيبز ٚيط ٲؼبظ ٲي اٮٳٯٯي $ قطٖي ٸ ٲسٶي# ٚيطٲؼبظ قٷبذشٻ ٲي ٢ٹاٶيٵ ٦كٹضي يب ثيٵ

 فزآيىذ اػتياد 

 ٪يطز. اي اٶؼبٰ ٲي ٲطحٯٻ 3اٖشيبز ثٻ ټط ق٧ٯي ٦ٻ ثبقس، ٲٗٳٹالً َي ي٥ ٞطآيٷس 

ٲطحٯٻ آقٷبيي : زض ايٵ ٲطحٯٻ قرم زض اطط ٲؿبٲحٻ يب سكٹي١ زي٫طاٴ يب ٲي٭ ثٻ اٶؼبٰ ي٥ ٦بض  -1

 قٹز. سٟطيحي يب ٦ٷؼ٧بٸي ثب ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض آقٷب ٲي

 ٦ٷس. ٲطحٯٻ ٲي٭ ثٻ اٞعايف ٲٹاز: زض ايٵ ٲطحٯٻ، ثسٴ ټط ضٸظ ثٻ ٲٹاز ثيكشطي ٶيبظ ديسا ٲي -2

ٲطحٯٻ، ثٗس اظ ق٥ ٸ سطزيس ٸ قبيس ٲسسي سط٤ اٖشيبز، قرم $ثيٳبضي#: زض ايٵ  ٲطحٯٻ اٖشيبز -3

ضؾس ٦ٻ ا٪ط ٲٹاز ٲرسض ٦ٱ يب ثسٸٴ ضٖبيز سطسيجبر الظٰ ٶب٪ٽبٶي  ؾطاٶؼبٰ ثٻ ٲطحٯٻ اٖشيبز ٸا٢ٗي ٲي

 ٦ٷس. ټبي ؾٷسضٰ ٲحطٸٲيز ثطٸظ ٲي ٢ُٕ قٹز ٶكبٶٻ

 ضخػيت مؼتاد

ز ثٻ ٖٯز ٸيٕ ذبل قرهيشي ٸ ٶيبظټب اي ٲش٣بث٭ ٸػٹز زاضز. يٗٷي ٞط ثيٵ قرهيز ٸ اٖشيبز ضاثُٻ 

ټب، ٶبسٹاٶي زض ثطذٹضز ثب ٲؿبي٭ ٸ ٶب٦بٲي زض ظٶس٪ي، ٖسٰ طجبر ٖبَٟي ٸ ٶبٲاليٳبر زي٫ط، ثٻ  ٸ ق٧ؿز

آٸضز ٸ اٖشيبز ٶيع ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ٲٹػت اظ ثيٵ ضٞشٵ اٶؿؼبٰ ضٸاٶي ٸ ټيؼبٶي قرم  اٖشيبز ضٸ ٲي

 قٹز. ٲي
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 کٌذ. خاًَادُ را هتالشی هیاػتیاد کاًَى گزم  -1

 کٌذ یا ًِ؟  داًیذ فزسًذ شوا هَاد هخذر هصزف هی ٍالذیي گزاهی آیا هی -2

 آیا  در ٌّگام هصزف، اس اثزات هخزب هَاد رٍاًگزداى آگاّی داریذ؟ -3

 اٍلیي هصزف تفزیحی آغاس هی شَد. ّویشِ ٍاتستگی تا -4

 ساسین. تا رفغ کوثَدّای ػاعفی، جَاًاى را در تزاتز اػتیاد هقاٍم -5

 ارهغاى  اػتیاد، ًیستی ٍ ًاتَدی است. -6

 کشاًذ. ًا اهیذی هی اػتیاد اًساى را تِ جادُ تثاّی ٍ -7

 رٍد. کزاک اسلحِ ای است کِ جَاًی، ًشاط، خالقیت ٍ حتی َّیت فزد را ًشاًِ هی -8
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ٍجَدآٍرًذُ آى است، پس یادهاى ِ ّا ًیست، تلکِ ساسًذُ  ٍت اًساى ساییذُ شزایظ ٍ هَقؼیت -11

 خَد تَجَد ًیاٍرین.  تاشذکِ شزایظ اػتیاد را

 داًیذکزاک هَجَد در ایزاى ّزٍئیي فشزدُ شذُ است. آیا هی -11

 ٍالذیي گزاهی فزسًذاى خَد را اس هضزات ٍػَاقة ٍیزاًگز کزاک آگاُ ساسیذ. -12

یاس تِ اتشار خاصی ًذارد، پس کاهالً ًاست ٍ  پذر ٍ هادر گزاهی، هصزف کزاک خیلی راحت -13

 َّشیار تاشیذ. 

 شَد؟ هی شیویایی است ٍ فقظ در آسهایشگاُ تَلیذ داًیذکِ شیشِ یک هادُ کاهالً آیا هی -14
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 سال تیشتزیي قزتاًیاى حشیش ّستٌذ. 21تا  15ٍالذیي گزاهی آیا هی داًیذ  ًَجَاًاى تیي  -17



 

 

کٌٌذ، حشیش را در اتتذای راُ تجزتِ  " کساًی کِ در حال حاضز کزاک هصزف هی51تیش اس  -18

 کزدُ تَدًذ.

 شَد فزد تِ سوت جادُ ًیستی سزاسیز گزدد. شیشِ یک هادُ تَّن سا است ٍ تاػث هی -19

شَد ًتیجِ ای جش گزفتاری در دام اػتیاد ٍ افشایش  هصزف هَاد هخذر تِ ّز تْاًِ کِ آغاس هی -21

 هشکالت رٍحی ٍ جسوی در تز ًخَاّذ داشت.

 جذیذ فزسًذاًتاى، شوا را تِ فکز فزٍ ًثزدُ است؟آیا دٍستاى  -21

 شگزاًِ ٍ خشي فزسًذاى  شوا  ًظز شوا را جلة ًکزدُ است؟اپزخ ٍالذیي گزاهی رفتارّای  -22

داًیذ کسی کِ تزای اٍلیي تار هَاد هخذر را استفادُ ًوَدُ ّیچگاُ  شزایظ فؼلی  جَاًاى ػشیش آیا هی -23

 کزد؟ خَد را پیش تیٌی ًوی

 شَد! ستگی ّیچ ٍقت دیز ًیست، ٍلی یادهاى تاشذ کِ سٍدتز دیز هیتزای قغغ ٍات -24

تی  اًذ در حال حاضز اس درد داًیذ توام کساًی کِ تزای فزار اس درد تِ سزاؽ  هَاد هخذر رفتِ آیا هی -25

 درهاى آى ػالجی ًذارًذ؟



 

 

 ( چيست ؟Crackكزاك )

اٖشيبز ثٻ ٦طا٤ ؾجت اظ ثيٵ ضٞشٵ زضز ٸ ذطٸع اؾشطؼ ٸ ايُطاة اظ ثسٴ ٞطز، احؿبؼ ؾطذٹقى  

 ضثٍ ٲي قٹز.  ټبى ثى ٦بشة ٸ ايؼبز سحط٤ زض ٞطز، ثطٸظ ضٞشبضټبى ذُطٶب٤ ٸ حطٜ

# ٶيع ٶبٲيسٺ ٲي قٹز، ٲبزٺ اي ٲحط٤ اؾز ٦ٻ اظ سهٟيٻ Rock# ٦ٻ ٪بټي ضا٤ $٦Crackطا٤ $

ٸ ثٻ اق٧ب٬ ٲرشٯٝ سسذيٵ $اؾشٷكب٠ زٸز# ٲي قٹز. اٲب ٦طا٦ي ٦ٻ زض  ٦ٹ٦بئيٵ ثٻ زؾز ٲي آيس

ايطاٴ ضايغ اؾز اظ ٲكش٣بر ټطٸئيٵ اؾز ٸ زض نٹضسي ٦ٻ ثهٹضر ٖٯٳي سٹٮيس قٹز اظ سهٟيٻ ټطٸئيٵ 

ثٹ اؾز، ٲهطٜ آٴ ضاحز اؾز ٸ ثب ي٥ ٞٷس٤ زض ټط ػبيي ٦ٻ  اي ثي ثٻ زؾز ٲي آيس . ٦طا٤ ٲبزٺ

 زضؾز ثطذالٜ ٲهطٜ سطيب٤ ٸ يب ټطٸئيٵ .  سٹاٶي ٲهطٜ ٦ٷي؛ ثبقي ٲي

 اثزات مخزب مػزف كزاك : 

اٖشيبز ثٻ ٦طا٤ ؾجت اظ ثيٵ ضٞشٵ زضز ٸ ذطٸع اؾشطؼ ٸ ايُطاة اظ ثسٴ ٞطز، احؿبؼ ؾطذٹقى  .1

ضثٍ ٲي قٹز٦ٻ سٳبٰ ايٷٽب سٷٽب  ټبى ثى ٦بشة ٸ ايؼبز سحط٤ زض ٞطز، ثطٸظ ضٞشبضټبى ذُطٶب٤ ٸ حطٜ

 ٦كس. ٲىب چٷس ز٢ي٣ٻ َٹ٬ س

سٟبٸسى اؾذبؾٱ ًٖٯٻ ٸ ٲط٨  ٧طاض ٲهطٜ ايٵ ٲبزٺ َى چٷس ضٸظ ټٳطاٺ ثب اؾشٟطا٘، ٪يؼي، ثىس .2

 ٶب٪ٽبٶى زض اطط ايؿز سٷٟؿى اؾز.

سطيٵ اطط ثٯٷس ٲسر ٲهطٜ ٦طا٤ زض ٞطز ٲٗشبز اظ ثيٵ ضٞشٵ اططار ٲبزٺ زض ٖطو ؾٻ سب دٷغ  ٲٽٱ .3

ثبض ٸ حشى ثٳ٣ساض ٦ٳشط ٲهطٜ ضا س٧طاض  ز ي٥ؾبٖز ٲي ثبقس ،ثٷبثطايٵ ٞطز ثبيس حسا٢٭ ټط چٽبض ؾبٖ

 ٦ٷس سب زچبض ٲك٧٭ ٶكٹز.

ټبيى ټٳچٹٴ ايسظ ٸ ټذبسيز، ق٧ٷٷس٪ى  ټٳچٷيٵ اظ ثيٵ ضٞشٵ اقشٽب، ٦بټف ٸظٴ، يجٹؾز، ٖٟٹٶز .4

دٹؾز، ديطى ظٸزضؼ، اٞعايف ٞكبض ذٹٴ ټٳطاٺ ثب آظازؾبظى ټيؿشبٲيٵ ٦ٻ ذبضـ زض ٞطز ايؼبز 

زٺ زض زضاظ ٲسر اؾز، ټٳچٷيٵ اططار سرطيجى ٲهطٜ ٲٹازى ټٳچٹٴ ٦ٷس، اظ آطبض ٲهطٜ ايٵ ٲب ٲى

 قيكٻ، ٦طيؿشب٬ ٸ ٦طا٤ چٷسيٵ ثطاثط سطيب٤ ٸ ټطٸئيٵ ثط ضٸى ٲٛع ٸ اٖهبة ٲي ثبقس.

ٲي ٦ٷس . « چطر»٦طا٤ قسيسا ٞطز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ضا زچبض ذٹاة آٮٹز٪ي يب ثٻ انُالح ذٹزٲبٶي  .5

ر ي٧ؿب٬ # اططار ٲرطة ػجطاٴ ٶبدصيطي زض ثسٴ ٞطز ٲهطٜ ٲساٸٰ ايٵ ٲبزٺ ٲرسض زض ٦ٹسبٺ ٲسر $ٲس

ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اٖٱ اظ ٖٟٹٶز اػعاي زاذٯي ثسٴ ، دٹؾيس٪ي زٶساٶٽب ، ؾطَبٴ حٷؼطٺ ٸ ضيٻ ، ٶبثٹزي 

ضيٻ ٸ ٦جس ايؼبز ٲي ٦ٷس ثُٹض ٦ٯي سٳبٰ اػعائي٧ٻ زض سٳبؼ ٲؿش٣يٱ ثب زٸز ٦طا٤ ټؿشٷس شضٺ شضٺ 

ٲيعاٴ  َج١ ٪عاضـ ټبي ٲٹػٹز اٞطاز ٲٗشبز ثٻ ٦طا٤، ٶبثٹز قسٺ ٸ ٲي دٹؾٷس ٸ زض ثطذي ٲٹاضز



 

 

ٖٟٹٶز ثسٴ ثٻ ٢سضي اؾز ٦ٻ اػعاي ثسٴ اظ ټٱ ػسا ٲي قٹٶس ٸ ٪ٹقز ظيط دٹؾز زچبض ٖٟٹٶز قسٺ 

 ٸ ثٻ انُالح ٦طٰ ٲي ٪صاضز.

زټٷس چٹٴ زض  قٹز ٦ؿبٶي ضا ٦ٻ زض اطط ٲهطٜ ٦طا٤ ٲي ٲيطٶس زض ټٷ٫بٰ زٞٵ ٚؿ٭ ٶٳي ٪ٟشٻ ٲي .6

زټس ٲهطٜ چٽبض ضٸظ  ټب ٶكبٴ ٲى ټٷ٫بٰ قؿشكٹ اػعاي ثسٴ اظ ټٱ ػسا ٲي قٹٶس ټٳچٷيٵ ثطضؾى

قٹز ٦ٻ اططار آٴ ثٻ ٲسر چٷس ؾب٬ زض ٞطز ثب٢ى ثٳبٶس ٸ ٲٹػت اذشالالر حط٦شي،  ٦طا٤ ثبٖض ٲى

 ټصيبٴ ٪ٹيى ٸ سًٗيٝ حؽ ثيٷبيى ٸ الٲؿٻ قٹز.  اٞعايف

 اثزات كًتاٌ مذت مػزف كزاك: 

اططار ٦ٹسبٺ ٲسر آٴ ٲكبثٻ آٲٟشبٲيٵ اؾز ٸٮي ثب ٲسر ظٲبٴ ٦ٹسبټشط، احؿبؼ اٞعايف اٶطغي،  .1

چبث٧ي ٸ ؾطذٹقي ظيبز ٲي ٦ٷس، اظ ػٳٯٻ اططار آٴ دؽ اظ ٲهطٜ ٖجبضر اؾز اظ: اٞعايف يطثبٴ 

ػٻ حطاضر ثسٴ، ٞكبض ذٹٴ، ٪كبز٪ي ٲطزٲ٥ چكٱ، دطيس٪ي ضٶ٩، ٦بټف ٢ٯت، ٶجى، سٷٟؽ، زض

اقشٽب، سٗط٠ قسيس، سحطي٥ ٸ ټيؼبٴ، ثي ٢طاضي، ٮطظـ ثٻ ذهٹل زض زؾز ټب، سٹټٳبر قسيس 

حؿي، ٖسٰ ټٳبټٷ٫ي حط٦بر، اٚشكبـ زٲبٚي، ٪يؼي، زضز دب، ٞكبض ٢ٟؿٻ ؾيٷٻ، سٽٹٔ، سيط٪ي 

 ثيٷبيي، ست، اؾذبؾٱ ًٖٯٻ، سكٷغ ٸ ٲط٨. 

زض حبٮز ٢ُٕ ٲبزٺ ٶيع اٞؿطز٪ي قسيس حبزص ٲي قٹز. ٶبذبٮهي ٦ٹ٦بييٵ اٚٯت ٲٹػت حؿبؾيز  .2

ٸ آٮطغي قسيس ٲي قٹز ٦ٻ ٲٗٳٹال ثب آة ضيعـ ثيٷي ٸ ثي ذٹاثي قسيس ټٳطاٺ اؾز. زض ٲؿٳٹٲيز 

حبز ثب ٦ٹ٦بييٵ، ٞطز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ زچبض ثي ٢طاضي ٸ سكٹيف، ټيؼبٴ، قٹضيس٪ي ٧ٞط ٸ اذشال٬ 

 .ٹز ټٳچٷيٵ يطثبٴ، سٷٟؽ ٸ ٞكبض ذٹٴ ٞطزاٞعايف ٲي يبثسسٷٟؿي ٲي ق

  كزاك: اثزات تلىذ مذت

اظ ػٳٯٻ اططار ثٯٷس ٲسر آٴ اظ زؾز زازٴ ٸظٴ ثسٴ، يجٹؾز، ثي ذٹاة، يٗٝ ػٷؿي،  .1

زدطؾيٹٴ سٷٟؿي، اق٧ب٬ زض ازضاض ٦طزٴ، سٽٹٔ، ٦ٱ ذٹٶي، ضٶ٩ دطيس٪ي، سٗط٠ قسيس، زضزټبي 

ق٧ٳي ٸ اؾٽب٬، اذشالالر زض ټًٱ ٸ زؾش٫بٺ ٪ٹاضقي، ؾطزضز، ٮطظـ زؾز ټب، ٮطظـ ٸ سكٷغ، 

ب، ټذبسيز، آة ضيعـ زائٳي ثيٷي، ايؼبز ظذٱ، آٲبؼ ٸ ػٹـ ټبي دٹؾشي دطيسٴ ًٖالر ٸ ؾٟشي آٶٽ

ثٻ ذهٹل اَطاٜ ٲربٌ ٪ٹـ ٸ ثيٷي، ظذٱ ٲربٌ ثيٷي $زض ٲهطٜ ثٻ نٹضر اٶٟيٻ#، ايُطاة، ثي 

٢طاضي، سكٷغ دصيطي قسيس، ؾٹء ْٵ، ٪يؼي، اذشالالر زض٤ ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ، ضٞشبض سٽبػٳي، سحطي٥ 

ي، سٳبي٭ ثٻ ذٹز ٦كي، سٹټٳبر ٸ اذشال٬ زض حٹاؼ $ثٻ ذهٹل دصيطي قسيس، اٞؿطز٪ي، دطذبق٫ط

ثيٷبيي، قٷٹايي، ٸ الٲؿٻ#، ا٧ٞبض ټصيبٶي، ٸ ٪بټي اقشٽبي ٦بشة ٸ ؾطاٶؼبٰ ٶبضاحشي ػسي زٲبٚي ٸ 



 

 

ضٸاٶي ثٻ ٶبٰ ؾبي٧ٹظ ٸ ٦ٹ٦بييٵ. سحٳ٭ ٸ ايؼبز ٸاثؿش٫ي ٦ٹ٦بييٵ ٲكبثٻ آٲٟشبٲيٵ اؾز ٸاثؿش٫ي 

 ايٵ ٸاثؿش٫ي زض ٖهبضٺ ٦ٹ٦بييٵ يٗٷي ٦طا٤ قسيسسط اؾز.  قسيس ضٸاٶي ايؼبز ٲي ٦ٷس ٦ٻ

ټبي ا٦ؿشبظي اؾز  ٲهطٜ حشي ي٥ ثبض ٦طا٤ اٖشيبزآٸض اؾز ٸ ايٵ سٟبٸر اؾبؾي ٦طا٤ ثب ٢طل .2

ضٸظي  ٦ٻ ا٪طچٻ زض ثٯٷسٲسر ٦كٷسٺ ټؿشٷس اٲب اٖشيبز ثب ٢سضر ثبال ٶساضٶس. سجٯيٛبر ظيبزي ٦ٻ قجبٶٻ

 ټبي ا٦ؿشبظي قسٺ ثبٖض قسٺ ٦ٻ ذُط ٦طا٤ زض ؾبيٻ ٸ دٷٽبٴ ثب٢ي ثٳبٶس.  ٖٯيٻ ٢طل

ؾز ٸ ٲهطٜ آٴ ثؿيبض ؾبزٺ ٸ ثسٸٴ ٶيبظ ثٻ اثسٸٴ ثٹ …ذالٜ ټطٸئيٵ، سطيب٤، حكيف ٸ٦طا٤ ثط  .3

سٹاٶس زض حٳبٰ يب سٹاٮز، ْطٜ ٦ٳشط اظ چٷس ز٢ي٣ٻ ٲهطٜ  ٸؾبي٭ حؼيٱ ٸ نطٜ ٸ٢ز اؾز ٸ ٞطز ٲي

 ٦ٷس. 

سٹاٶٷس آٴ ضا ٦كٝ ٦ٷٷس؛ چيعي قجيٻ  ؾبز٪ي ٶٳي ټب ثٻ ثٷبثطايٵ ػبؾبظي آٴ ثؿيبض ؾبزٺ ٸ ذبٶٹازٺ .4

 ٦ٷس.  اٶساظٺ ي٥ ٲبـ ٦ٻ سٹػٻ ټيچ ٦ؽ ضا ػٯت ٶٳي  قسٺ ٸ ثٻ ٥ س٧ٻ ٪چ اظ زيٹاض ٦ٷسٺي

اـ  ټب ظٶسٺ ثٳبٶس ٸ ظٶس٪ي ٖبزي زاقشٻ ثبقس؛ حشي ٦بض ٦ٷس ٸ ذبٶٹزٺ سٹاٶس ؾب٬ ٲٗشبز ثٻ سطيب٤ ٲي .5

 سٹاٶس چٷسيٵ ؾب٬ ظٶسٺ ضا ؾطدطؾشي ٦ٷس.حشي ٲٗشبز ټطٸئيٵ ٶيع ا٪ط ثٻ َطٜ سعضي١ ٦كيسٺ قٹز ٲي

ثٻ ٪ٟشٻ كساض زټٷسٺ زض ټٷ٫بٰ ٲهطٜ ٦طا٤: ثٳبٶس اٲب ٲٗشبز ثٻ ٲهطٜ ٦طا٤ ..... ٶكبٶٻ ټبي ټ

ٲٗشبزيٵ ثٻ ٦طا٤ حبالر ظيط زض ټٷ٫بٰ ثطَطٜ قسٴ آطبض ٲبزٺ ٲحط٤ ثطٸظ ٲي٧ٷٷس : ٶ٫طاٶي ٸ ثي٣طاضي 

بؾبسي زاقشٵ احؿاٶطغي ٸ ثي اقشٽبيي .ثي ذٹاثي .٣ٞساٴ سٽيٻ ٲؼسز ٦طا٤. اٞؿطز٪ي قسيس  ثطاي

 ٲشٷب٢ى اظ ٖك١ ٸ سٷٟط ٶؿجز ثٻ ذٹز . 

 ك چيست؟ااثزات رياوي مػزف كز

قرهي ٦ٻ ٦طا٤ ٲهطٜ ٲي ٦ٷس ثٻ ؾطٖز زض حبالر ٸ قطايٍ ٲرشٯٝ ضٸاٶي زض حط٦ز اؾز ٦ٻ  .1

ثب ذٹقي ٸ ضيبيز ٞطاٸاٴ ٸ احؿبؼ ثطاٶ٫يرش٫ي ٸ ټيؼبٴ ټٳطاٺ اؾز، ؾذؽ ثب ٦ٱ قسٴ اطط ايٵ 

 شٗب٢ت آٴ ظٸزضٶؼي، ثي ذٹاثي ٸ دبضاٶٹيب ثط قرم ٚٯجٻ ٲي ٦ٷس. ٲبزٺ، زٮشٷ٫ي ٸ اٞؿطز٪ي ٸ ٲ

ٲٗشبزاٴ ثٻ ٦طا٤، ٲٳ٧ٵ اؾز حبالر ضٸاٶي اؾ٧يعٸٞطٶي٥، سٹټٱ ٸ ذُبټبي حؽ ضا ٶيع سؼطثٻ  .2

$ٲهطٜ# سٳبٰ ايٵ حبالر ضا اظ ؾط  ٤binge ثؿيبض ظيبزي زاضٶس زض ي٥ ا٦ٷٷس. ٦ؿبٶي ٦ٻ ٲهطٜ ٦ط

ٲي ٪صضاٶٷس، ٖسٺ اي اظ ايٵ اٞطاز زض اطط اثشال ثٻ دبضاٶٹيب ٸ اٞؿطز٪ي ٶبقي اظ ٲهطٜ زائٱ ٦طا٤، زؾز 

 ثٻ ذٹز٦كي يب ػٷبيز ٲي ظٶٷس. سبطيطار ٞيعي٧ي ٲهطٜ ٦طا٤: 

ٻ ثٻ اثشسايي سطيٵ سبطيطار ػؿٳبٶي ٦طا٤، ٪ٯٹزضز ٲعٲٵ، ٪طٞش٫ي نسا ٸ سٷ٫ي ٶٟؽ اؾز ٦ .3

ثطٸٶكيز $ٸضٰ ٶبيػٺ# ٸ ٶٟد ضيٻ ٲٷؼط ٲي قٹز. چكٱ ټب زضقز قسٺ ٸ قرم ټٷ٫بٰ سٳط٦ع ثطاي 

 زيسٴ ټط چيع، ټبٮٻ ټبيي ٶٹضاٶي زض اَطاٜ آٴ ٲكبټسٺ ٲي ٦ٷس. 



 

 

يطثبٴ ٢ٯت سب حسي اٞعايف ٲي يبثس ٸ ض٪ٽب ثٻ ؾطٖز ٲٷ٣جى قسٺ ٲٹػت ثبال ضٞشٵ ٞكبض ذٹٴ  .4

ي، سكٷغ ٸ ؾ٧شٻ ٲٷؼط قٹز. ٦طا٤ ثٻ زٮي٭ اظ ثيٵ ثطزٴ ٲي٭ ثٻ ٲي قٹٶس ٦ٻ ٲيشٹاٶس ثٻ حٳٯٻ ٢ٯج

 ٚصا ذٹضزٴ ٸ ايؼبز ثيرٹاثي، ٲٹػت ٦بټف ٸظٴ قسيس ٸ ؾٹء سٛصيٻ ٲي قٹز. 

 

 

 

 ػًارؼ اجتماػي كزاك: 

زض ثؿيبضي اظ ٲٹا٢ٕ اظ ضاٺ ټبي ٶبٲكطٸٔ ” ٲٹاز“زض ٲيبٴ اٞطاز ٲٗشبز ثٻ ټط ٪ٹٶٻ ٲبزٺ اٖشيبز آٸض، سٽيٻ 

اٶؼبٰ ٲي ٪يطز ٸ ثؿيبضي اظ ٦ؿبٶي ٦ٻ ثٻ ٦طا٤ اٖشيبز زاضٶس ٶيع ثطاي ثطآٲسٴ اظ ٖٽسٺ ٸ ذالٜ 

ٲربضع سٽيٻ ٲساٸٰ آٴ ثٻ ضٸـ ټبي ذال٧ٞبضاٶٻ زؾز ٲي ظٶٷس. اٲب ٶ٧شٻ دط اټٳيز ايٵ اؾز ٦ٻ زؾز 

 ظزٴ ايٵ اٞطاز ثٻ اٖٳب٬ ذكٹٶز ثبض ٸ ػٷبيش٧بضاٶٻ زٮي٭ ٲٽٱ زي٫طي ټٱ زاضز ٸ آٴ ثطٸظ ضٞشبضټبي

قطٸضاٶٻ ٸ دطذبق٫طاٶٻ ٶبقي اظ ثطٸظ ثيٳبضي دبضاٶٹيب $ثيٳبضي ؾٹء ْٵ# اؾز ٦ٻ اظ ٖٹاضو ٲهطٜ 

٦طا٤ ثٻ قٳبض ٲي آيس ٸ زض ٸا٢ٕ دطزاذشٵ ايٵ اقربل ثٻ اٖٳب٬ ذكٹٶز ثبض، ٮعٸٲب ثٻ زٮي٭ ٶيبظ ثٻ 

  دٹ٬ ٶيؿز.

  راٌ حل تزك كزاك چيست ؟

 ماوىذ َز مادٌ مخذر ديگز كزاك را َم مي تًان تزك كزد : 

٦ٻ زضز ٸ ذٳبضي ٶساضز ٸ ضٕٞ ٖالئٱ سط٤،  URDظزايى ٞٹ٠ ؾطيٕ  ؾٻ زضٲبٴ انٯى زاضٸيي، ؾٱ

 ٪يطز. ټبى اػشٳبٖى ٸ ذبٶٹاز٪ى ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲى زضٲبٴ ضٞشبضى ٸ قٷبذشى ٸ زضٲبٴ

ظ قط ايٵ اٞيٹٴ ذالل قٹز ثبيس ثساٶس ٦ٻ قرم ٲٗشبز ثب اٲب ا٪ط ٞطزي ٸا٢ٗب ٢هس زاضز ٢ج٭ اظ ٲط٨ ا

آ٪بټي اظ ٲطاح٭ ٲرشٯٝ ؾٱ ظزايي، زاضٸ زضٲبٶي، قط٦ز زض ػٯؿبر ٸ ايٵ ٲُٯت ٲٽٱ ٦ٻ سط٤ 

اٖشيبز، ثبظ٪كز ثٻ ظٶس٪ي ٸ سٹٮسي زٸثبضٺ ذٹاټس ثٹز، ثٻ ٲطا٦ع زضٲبٶي ٲٗشجط ٲطاػٗٻ ٦ٷس. ټٳچٷيٵ 

ايٍ ٶب٪ٹاض آٶٽب ضا زض٤ ٦طزٺ ٸ زض ايٵ ضاٺ اظ دكشيجبٶي اٸ زضيٙ زٸؾشبٴ ٸ ذبٶٹازٺ ايٵ اٞطاز ثبيس قط

 ٶٹضظٶس سب قرم ٲٗشبز ثشٹاٶس ثب ٲٹ٣ٞيز ٸ زض ظٲبٴ ٦ٹسبٺ سطي ثٻ حبٮز َجيٗي ثبظ ٪طزز. 

 الف( دارييي 



 

 

ػي٥ ثسٴ ثب ٲهطٜ زاضٸټبيي ٲبٶٷس ٲشبٴ ٸ ثٹ دٹضٸٶطٞيٵ ظي ظثبٶي  ؾٱ ظزايي ٸ دب٤ ٦طزٴ ٞيعيٹٮٹ

 ٹؾٻ ثٻ نٹضر اضازيٲ٣بثٯٻ ثب ٸؾ

 ب( غيز ارادي
 ضٖبيز ضٸاثٍ ػؿٳي ؾبٮٱ ٸ ثٽساقشي

 ػٯٹ٪يطي اظ سجسي٭ ٲهطٜ سسذيٷي ثٻ سعضي١

 ،قيكٻ ٸ ... X ٖسٰ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض زي٫ط ٲبٶٷس : ٢طل

 

  يالذيه مزاقة تاضيذ:

ٶبثٹزي، آيس ٦ٻ ػع سجبټي،  ٲٹاز ٲرسض ٸ اٖشيبز ثٻ آٴ ذُطٶب٦شطيٵ دسيسٺ ػبٲٗٻ اٲطٸظي ثحؿبة ٲي

 ثيٳبضي، دكيٳبٶي ٸ ٲط٨ چيعي ثٻ زٶجب٬ ٶرٹاټس زاقز.

ٶشيؼٻ ٸ ٖب٢جز اٞطازي ٦ٻ ثٻ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ضٸ ٲي آٸضٶس ثبيس زضؼ ٖجطسي ثطاي اٞطاز زي٫ط 

ټب ٸ اططار ظٸز٪صض ٸ سحز سبطيط زٸؾشبٴ ٶبثبة ټط٪ع  ټب، ذٹقي ثرهٹل ػٹاٶبٴ ثبقس سب ثربَط قبزي

 ثٻ ذٹز ضاٺ ٶسټٷس.حشي ٧ٞط ٲهطٜ آٶٽب ضا ٶيع 

ٲٗبقطر ثب زٸؾشبٴ ٶبثبة، ٸػٹز ٲٗشبز زض ذبٶٻ، ثي٧بضي، اذشالٞبر ذبٶٹاز٪ى ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٷؼ٧بٸى اظ 

قٹز ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ ذبٶٹازٺ ثبيس زض  ٖٹاٲ٭ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض زض ثيٵ ٶٹػٹاٶبٴ ٸ ػٹاٶبٴ ش٦ط ٲى

 زٸؾشبٶكبٴ ضا ٦ٷشط٬ ٦ٷٷس.  ٲ٣بث٭ ٞطظٶساٶكبٴ ثٻ ؾٹاالر ٦ٷؼ٧بٸاٶٻ آٶبٴ ثب حٹنٯٻ ػٹاة زټٷس ٸ

ټچٷيٵ ٲٹاْت دٹ٬ سٹػيجى ٞطظٶساٶشبٴ ثبقيس. دٹ٬ سٹػيجى ظيبز زض ؾي٫بضى قسٴ ٶٹػٹاٶبٴ سبطيط 

٪ٟشٵ آٶٽب ضا ثٻ « ٶٻ»ثؿيبض ظيبزى زاضز، ټٳچٷيٵ ٢طاض ٪طٞشٵ زض ػٳٕ زٸؾشبٴ ٶبثبة ٸ ٶساقشٵ ٢سضر 

 ٦كبٶس. ؾٹى ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ٲى

آٸضٶس دؽ اظ ٲسسى زچبض اٞؿطز٪ى قسٺ ٸ ذٹزقبٴ ضا اظ  ٹاز ٲرسض ضٸى ٲىٸ٢شى ٶٹػٹاٶبٴ ثٻ ٲهطٜ ٲ

٦ٱ ثطايكبٴ ذؿشٻ ٦ٷٷسٺ قسٺ  قٹز ٦ٻ ٲحيٍ ٲسضؾٻ ٦ٱ ٦ٷٷس ټٳيٵ ضٞشبض ثبٖض ٲى زي٫طاٴ ػسا ٲى

 قٹٶس. ٸ زض ٶٽبيز اظ زضؼ ٸ سحهي٭ سطز ٲى

ساضٶس، زؾز ثٻ ذٹز٦كى ٦ٷٷس ضاټى ثطاى ثبظ٪كز ٶ حشى زض ثؿيبضى اظ ٲٹاضز ثٻ زٮي٭ ايٷ٧ٻ ٧ٞط ٲى

 ظٶٷس.  ٲى

 



 

 



 

 

 مزگ تا طؼم كزاك ي ضيطٍ ؛ وگاَي تٍ مػزف مخذرَاي غىؼتي

 

سٛييط اٮ٫ٹي ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض اظ ؾٷشي ثٻ ٲٹاز نٷٗشي ٸ قيٳيبيي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٢طنٽبي ضٸاٶ٫طزاٴ 

 سٽسيسي ػسي اؾز ٦ٻ ػٹاٲٕ اٲطٸظ ضا ثب ثحطاٴ ٲٹاػٻ ٦طزٺ اؾز.

٪طايف ٶؿ٭  ټعاض اٶٹأ ٢طل ضٸاٶ٫طزاٴ َي ؾب٬ ػبضي زض ٦كٹض ، ٶكبٴ اظ 400قٷبؾبيي ثيف اظ 

ايٵ ٪ٹٶٻ ٲرسضټب  اٲطٸظ ثٻ ٲهطٜ ٲرسضټبي قيٳيبيي ٸ نٷٗشي زاضز ٸ ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ٲًطار

، ٲهطٜ ي٥ ٲبزٺ ٦ٻ ثبٖض  ، ثٻ ٲطاست ثيكشط ٸ ٶب٪ٹاضسط اظ ٲرسضټبي ؾٷشي اؾز. ثٻ ٣ٖيسٺ دعق٧بٴ

ٲبزٺ اٖشيبز آٸض سٯ٣ي قٹز ٸ اظ ټٳيٵ ضٸ  ٸثبضٺ آٴ ضٸي ثيبٸضز ، ٲي سٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴقٹز ٞطز ثٻ ٲهطٜ ز

 .ٶيؿشٷس ، ٲرسضټبي نٷٗشي ٶيع اظ ايٵ ٢بٖسٺ ٲؿشظٷي

اؾز ٸ  اٲطٸظٺ ٲٹاز ٲرسض ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ دطؾٹزسطيٵ سؼبضر ټبي ٚيط ٢بٶٹٶي زض ػٽبٴ ٲُطح

 .ض ثطآٸضز قسٺ اؾزٲيٯيبضز زال 2000سب  1500٪طزـ ٲبٮي ؾبالٶٻ آٴ ثيٵ 

ٶٳٹٶٻ ٲرسض  ٲرسضټبي نٷٗشي زض ٸا٢ٕ سط٦يجي اظ ٲرسضټبي ؾٷشي ثب ٲٹاز قيٳيبيي ټؿشٷس. ثطاي

ٲرسض نٷٗشي ٲبٶٷس  ؾٷشي ٲبٶٷس سطيب٤ سٷٽب ؾؿشي ظا ٸ يب ٲبزٺ اي ټٳچٹٴ حكيف سٹټٱ ظاؾز اٲب

ٻ ټطي٥ اظ ايٵ سبطيطټب اؾز ٦ قيكٻ ، اططي سط٦يجي اظ سٹټٱ ظايي ٸ سحط٤ ثركي زاضز ، ايٵ زض حبٮي

نٷٗشي ثب سؼٳيٕ ذبنيز ټب ، ثٻ ق٧٭  زض ٲرسضټبي ؾٷشي ثط ٖٽسٺ ي٥ ٲبزٺ ثٹزٺ ٦ٻ ا٦ٷٹٴ زض ٶٹٔ

  .ٖبضو ٲي قٹٶس ٲش٣بث٭ ٲك٧٭ ٸ يطضټب ٶيع ثٻ ي٧جبضٺ ثط ضٸي ٞطز

ٸ ثبٖض  ٲرسضټبي ػسيس ثٻ ٖٯز سط٦يت قيٳيبيي ٦ٻ زاضٶس ، ؾيؿشٱ ٲط٦عي اٖهبة ضا سحطي٥ ٦طزٺ

زض ٲؼٳٹٔ ،  ٶٹٖي سكٷغ ٸ حط٦بر ٚيط ٢بث٭ ٦ٷشط٬ ثٻ ټٳطاٺ سٗطي١ ، ٪كبزي ٲطزٲ٥ چكٱ ٸ ثطٸظ

 .٦ٷف ټبي قسيس ضٞشبضي ٲي قٹٶس

 سطيب٤ ٦ٻ ٲحٳس َجبَجبئي ، ٲشرهم ثيٽٹقي اْٽبض ٲي زاضز: ثط ذالٜ ٲرسضټبي اٞيٹٶي ٲبٶٷس

، ٲرسضټبي  ي ثطٶسٖٳٹٲب آضاٰ ثرف ټؿشٷس ٸ اؾشٗٳب٬ ٦ٷٷسٺ ضا ثٻ ؾٳز ؾ٧ٹٴ ٸ ٦ٷسي حط٦ز ٲ

ظايي ٸ اٞعايف  ٶٹيٵ ثب سحطي٥ ټبي ٲٛعي ٦ٻ زاضٶس ، ثٻ ٞطز اٶطغي ٲًبٖٝ ٲي زټٷس. ايٵ سحط٤

٪طايف ثيكشطي ديسا  اٶطغي ټب دؽ اظ اؾشٗٳب٬ ، ؾجت ٲي قٹز سب ػٹاٶبٴ ٶؿجز ثٻ چٷيٵ ٲٹازي

 .٦ٷٷس



 

 

ايٵ حبٮز ثٻ  .ٞطز اؾز اظ زي٫ط سبطيطار ٲرسضټبي نٷٗشي ، ايؼبز اذشال٬ زض ؾيؿشٱ دطزاظـ ٲٛعي

ټبي ٪ٹقرطاـ ،  ٪ٹٶٻ اي اؾز ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثٻ زٮي٭ سٹټٳي ٦ٻ زض آٴ ثٻ ؾط ٲي ثطز ، نساي

 .حط٦ز ټبي سٷس ٸ... ضا ٦بٲال ٖبزي ٲي دٷساضز

ثٻ  "دبٴ" زض ٦ٷبض اٶٹأ ٲرسضټبي نٷٗشي ٲظ٭ ٦طا٤ ، قيكٻ ، ٦طيؿشب٬ ٸ... ، ٲي سٹاٴ اظ ٲهطٜ

ٶ٫طاٴ ثٹز ٦ٻ ٲٹػت  آٲٹظاٴ ٸ ٢طل ٶكبٌ آٸض زض ثيٵ زاٶكؼٹيبٴ ٸ زاٶف  ٖٷٹاٴ ذٹقجٹ ٦ٷٷسٺ زټبٴ

 .قٹز  ٦ٷٷسٺ ٲي ؾطَبٴ ٮظٻ ، ضٸزٺ ثعض٨ ٸ ثيٳبضي ټذبسيز زض ٲهطٜ 

 ٲي ٪ٹيس: ٲرسضټبي (I.C.U) ز٦شط ؾٗيس ٞطٸٚي ، ٲشرهم ثرف ٲطا٢جز ټبي ٸيػٺ ٲٛعي

چٷس  ٦بشة ٸ ظٸز٪صض اٶسيكيسٴ ثٻقيٳيبيي ثب ثيف ٞٗب٬ ٦طزٴ ثركي اظ ٲٛع ، ثٻ ٞطز سٹاٶبيي 

قٹز ٸ  ٲٹيٹٔ ضا ٲي زټٷس ٸ قرم ثب اٶجبقز ٧ٞطټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ثٻ ق٧٭ ټٳعٲبٴ ، زچبض سٹټٱ ٲي

 .ضؾبٶس زض ي٥ ٮحٓٻ ثٻ ٶشيؼٻ زاضا ثٹزٴ سٹاٶبيي زض دطٸاظ اظ ضٸي ثطػي ثٯٷس ٲي

٦ٷٷسٺ ٲي  ثط ٲهطٜٸي ٲي اٞعايس: ثطذالٜ ٲرسضټبيي ٲبٶٷس سطيب٤ ٦ٻ ثب سبطيط آضاٰ ٦ٷٷس٪ي ٦ٻ 

ٲرسضټبي نٷٗشي ثبٖض  ٪صاضٶس ، ٸي ضا ثٻ ؾٹي ثي سٟبٸسي زض ثطاثط ٦ٷف ټبي ػبٲٗٻ ٸا ٲي زاضٶس ،

 .ٸا٦ٷف ټبي قسيس ضٞشبضي ٞطز زض ثطاثط سٹټٱ ټبي شټٷي ٲي قٹٶس

ايٵ ٲيبٴ ، ثب  زض ٲرسضټبي نٷٗشي ٦ٻ ػسيس ټٱ ټؿشٷس ، ٶيبظ ثٻ زاقشٵ اَالٖبر زٸ چٷساٴ اؾز. زض

اؾبؾي زاضز. زض نٹضر ٖسٰ  ثٻ ٶجٹز آقٷبيي ٦بٞي ثب ٲرسضټبي ٶٹيٵ ، ٲؿئٯٻ آٲٹظـ ػبي٫بټي سٹػٻ

ػٯٹي ي٥ ؾطي ضٞشبض ٲؼطٲبٶٻ سٹؾٍ  سؼٽيع اَالٖبسي ٶيطٸټبي زض٪يط ثب ايٵ ٲؿئٯٻ ، ٲٳ٧ٵ اؾز

 .ثٻ ػبٲٗٻ ٸاضز قٹز ٲؼطيبٴ ٢بٶٹٴ ٪طٞشٻ ٶكٹز ٸ ذؿبضر ټبي ػجطاٴ ٶبدصيطي

اٶشٓبٲي ،  بٸاسي ، ضئيؽ ٲط٦ع آٲٹظـ دٯيؽ ٲجبضظٺ ثب ٲٹاز ٲرسض ٶيطٸيثٻ ٪ٟشٻ ؾطټٷ٩ ٖٯي ؾٳ

ٲٹاػٻ ٸ اظ ثيٵ ثطزٴ آٴ  ي٧ي اظ ثحض ټبي ٲٽٱ زض ٲجبضظٺ ثب ٲٹاز ٲرسض ، زاقشٵ آ٪بټي الظٰ ثطاي

 .اؾز

ثطذي اؾشبٶٽب  ٸي ٲي ٪ٹيس: ټٱ ا٦ٷٹٴ ٖالٸٺ ثط آٲٹظـ زٸضٺ اي ٦بض٦ٷبٴ ٶبػب ، زض نٹضر ٶيبظ ٸيػٺ

اٖعاٰ ٶيطٸ زازٺ ٲي  ظ ٦بض ٦بضقٷبؾي ٲكرم قسٺ يٗٝ ټبيي زاضٶس ، آٲٹظـ ټبي الظٰ ثب٦ٻ دؽ ا

 .قٹز

ثٻ حؿبة ٲي آيس  ايٵ ٲ٣بٰ آٲٹظقي ٲٹاز ٲرسض ٶبػب ، ثب اقبضٺ ثٻ ايٷ٧ٻ اٖشيبز چٽبضٲيٵ ثحطاٴ ثكطيز

ٲرسضټبي  س٣بيبي ٲٹاز ثٻ ٸيػٺ ، ٲي اٞعايس: ثبيس سٳبٲي ٲؿئٹالٴ ٸ ثطٶبٲٻ ضيعاٴ زض ظٲيٷٻ ٦بټف



 

 

سٹاٴ سٳبٰ حؼٱ ٲ٣بثٯٻ ثب ايٵ ٲًٗ٭ ضا  نٷٗشي سالـ ٸيػٺ اي ٦ٷٷس ؛ ظيطا ثب ثطذٹضز ٞيعي٧ي ٶٳي

 .اٶؼبٰ زاز

٦كٹض اؾز  ټٳؿبي٫ي ايطاٴ ثب اٞٛبٶؿشبٴ ٸ اٞعايف ٦كز ذكربـ زض ايٵ ٦كٹض سٽسيسي ػسي ثطاي

 100ټعاض ٸ  6 ب ؾُح، ثٻ َٹضي ٦ٻ اٞعايف سٗساز ٲٗشبزاٴ ٸ اظ ؾٹي زي٫ط ٪ؿشطـ ٦كز ذكربـ س

اٖشيبز زض ايٵ ٲٷ٣ُٻ اؾز.  ضيعي ټبي ذبضػي ثطاي اٞعايف ؾُح سٵ زض اٞٛبٶؿشبٴ ، ٶكبٴ اظ ثطٶبٲٻ 

٦كٹض ٲب ضا زض ٲٗطو ذُطار ثؿيبضي ٢طاض  ٸػٹز ٲطظټبي َٹالٶي ثب ٦كٹضټبي اٞٛبٶؿشبٴ ٸ دب٦ؿشبٴ ،

ٷي ثطاي ٲ٣بثٯٻ ثب ٲٹاز ٲرسض ديف ثبيس ضاټ٧بضټبي ٶٹي زازٺ ٸ ټٳٻ ايٷٽب ٲجييٵ ايٵ يطٸضر اؾز ٦ٻ

 .ثيٷي قٹز

ؾٷشي اظ ٢جي٭  زثيط٦٭ ؾشبز ٲجبضظٺ ثب ٲٹاز ٲرسض ٦كٹض ؛ سٛييط اٮ٫ٹي ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض اظ ٲٹاز

ضٸاٴ ٪طزاٴ ضا  سطيب٤ ، حكيف ٸ ټطٸئيٵ ثٻ ٲٹاز نٷٗشي ٸ قيٳيبيي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٢طل ټبي

ػٹاٲٕ اٲطٸظ ضا ثب ثحطاٴ  از ٲرسض قيٳيبييسٽسيسي ػسي ٲي زاٶس ٸ ٲي ٪ٹيس: ضقس ضٸظ اٞعٸٴ ٲٹ

 .ٲٹاػٻ ٦طزٺ اؾز

ثٻ ايٵ ٲٹاز  ز٦شط ٞساحؿيٵ ٲبٮ٧ي ٲي اٞعايس: ٲؿئٹالٴ ثطاي ٲ٣بثٯٻ ٸ ديك٫يطي اظ ٪طايف ػٹاٶبٴ

 .ٶيبظٲٷس اؾشٟبزٺ اظ سٳبٰ سٹاٴ ٖٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي ٦كٹض ټؿشٷس

ؾٷشي سٽسيسار  ثٻ ػبي ٲٹاز ٲرسض ٸي ثب اقبضٺ ثٻ ايٷ٧ٻ ، ػبي٫عيٷي ٲٹاز ٲرسض نٷٗشي ٸ قيٳيبيي

ثب ا٢ساٲبر ٲٟيسي ٦ٻ اٶؼبٰ  ػسي ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز ، ٲي ٪ٹيس: اؾشٟبزٺ اظ ٲٹاز ٲرسض ؾٷشي زض ٦كٹض

 .اؾز قسٺ ٦بټف يبٞشٻ اٲب ٪طايف ثٻ ٲٹاز قيٳيبيي ضٸ ثٻ اٞعايف

ديك٫يطي ٸ اؾشٟبزٺ  ټب ٸ زؾش٫بټٽبي ٞطټٷ٫ي ٶ٣ف ثٻ ؾعايي زض  ٲبٮ٧ي ثب ثيبٴ ايٵ ٲُٯت ٦ٻ ضؾبٶٻ

ټب ٸ  ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ثبيس ذبٶٹازٺ  اظ ايٵ ٲٹاز ثطٖٽسٺ زاضٶس ، ٲي اٞعايس: ثطاي ديك٫يطي ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب

  .ٸاٮسيٵ ضا زض٪يط ايٵ ٲٹيٹٔ ٦طز

ا٦شٟب ٦طز ؛ ظيطا ټط  اٖشيبز ٸ ٲٹاز ٲرسض ٲطظ ٶٳي قٷبؾس ٸ زض ٲجبضظٺ ثب آٶٽب ٶجبيس ثٻ ٲرسضټبي ؾٷشي

 -اظ ٲبزٺ ټبي سرسيطي $چٻ ؾٷشي  يٷس اٖشيبز ٢طاض ث٫يطز ، ٲٳ٧ٵ اؾز آٮٹزٺ ثٻ ي٧يٞطزي ٦ٻ زض ٞطا

زض ٦بټف س٣بيب زاضٶس. ثبيس اٖشيبز ضا ثٻ  چٻ ٶٹيٵ# قٹز. سجٯيٛبر ٸ آ٪بٺ ؾبظي ، ٶ٣ف ثؿيبض ٲٽٳي

ٖبضيٻ ټبي ٶبقي اظ ايٵ ؾٱ ٲٽٯ٥ ، ٲٳ٧ٵ اؾز  ټٳٻ قٷبؾبٶس. زض ايٵ نٹضر ، ثؿيبضي ثٻ ٖٯز

 .ث٫صاضٶس ٲرسضټبي ػسيس ضا ٦ٷبض ٲهطٜ ايٵ



 

 

ثطاي سط٤ ،  ٲطحٯٻ سٳبي٭ 4اظ آٶؼب ٦ٻ سط٤ اؾشٟبزٺ ٲبزٺ ٲرسض اظ ؾٹي ٞطز اؾشٗٳب٬ ٦ٷٷسٺ زاضاي 

ٲبٶٷس ؾٱ ظزايي ٲٳ٧ٵ  ؾٱ ظزايي ، ضٸاٴ زضٲبٶي ٸ ايؼبز سٛييط ٶ٫طـ اؾز ٸ ثطذي ٲطحٯٻ ټبي آٴ

َٹالٶي ، ٦بض ثؿيبض زقٹاضي  ٵ ٲسرزض اي  اؾز سب ي٥ ؾب٬ ٶيع ْٹ٬ ث٧كس ؛ سط٤ ٲرسض نٷٗشي

سؼطثٻ ٶكبٴ زازٺ اؾز ٦ٻ ٲشبؾٟبٶٻ ثٻ ضٚٱ  .اؾز ٸ ثبيس چبضٺ ثٽشطي ثطاي ضٸيبضٸيي ثب آٴ اٶسيكيس

ٲٗشبزاٴ اٶؼبٰ ٲي قٹز ، زضنس ثؿيبض ٶبچيعي اظ آٶٽب اظ چطذٻ  سالـ ټبي ٞطاٸاٶي ٦ٻ ثطاي ثبظ٪طزاٶسٴ

ضاٺ ٲ٣بثٯٻ ثب ٲرسضټبي ٶٹيٵ ، آقٷب ٦طزٴ قٽطٸٶساٴ ثب ٮصا ، ثٽشطيٵ  .آيٷس زضٲبٴ ؾطثٯٷس ثيطٸٴ ٲي

ٸحكشٷب٤ اؾشٟبزٺ ٸ آٲٹظـ ٶٹػٹاٶبٴ ثطاي ضٸثطٸ قسٴ زضؾز ثب آٶٽب سٹؾٍ آ٪بټي زټي  ذُطټبي

  .ػبٶجٻ اؾز ټٳٻ

ضؾبٶي ٲٹاز  ٦بضقٷبؼ اضقس آٲٹظـ ٲط٦ع آٲٹظـ دٯيؽ ٲجبظضٺ ثب ٲٹاز ٲرسض ٶبػب ٲي ٪ٹيس: زض اَالٔ

ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض زاز ٸ اظ  نٷٗشي آٴ ، ٶجبيس نطٞب ٦بضقٷبؾبٴ ٸ زؾز اٶسض٦بضاٴ ضاٲرسض ثٻ ٸيػٺ ٶٹٔ 

ا٦ؽ ، قيكٻ ٸ... زض ٦شبة زاٶف آٲٹظاٴ  ٢كط ٶٹػٹاٴ ٸ ػٹاٴ ػبٲٗٻ ٚبٞ٭ قس. اظ ايٷ٧ٻ زض ٲٹضز ٢طل

اظ ٖٷٹاٴ قسٴ ايٵ ٲٹيٹٔ ثشطؾيٱ ٸ آٶٽب ضا ثيبٴ  نحجز قٹز ، ٶجبيس ٸاټٽٳٻ زاقز ؛ ظيطا ا٪ط ٲب

ثسٸٴ سطؼ ٸ ٶ٫طاٶي اَالٖبر ٚٯُف ضا زض اذشيبض ٶٹػٹاٶبٴ ٢طاض  يٱ ، ٢بچب٢چي ٸ ٲٹاز ٞطٸـ ٲح٭ٶ٧ٷ

 .زټس ٲي

 متا آمفتاميه )ضيطٍ(

ي٧ي اظ اٶٹأ ٲٹاز ٲرسض ٦ٻ اٲطٸظٺ اظ ٲٹاز ٶؿجشب دط ٲهطٜ ٲي ثبقس ، آيؽ ، قيكٻ يب ٦طيؿشب٬ اؾز. 

آٲٟشبٲيٵ قبٲ٭ ٲٹازي اؾز ٦ٻ ؾبذشٳبٴ ٲٽٳشطيٵ سط٦يت ايٵ ٲبزٺ ٲرسض آٲٟشبٲيٵ اؾز . ٪طٸٺ 

ٞٷي٭ اسي٭ آٲيٵ ػبٶكيٵ زاضز ٲبٶٷس ٲشب آٲٟشبٲيٵ . ي٧ي اظ اٶٹأ ثؿيبض ذبٮم ٲشب آٲٟشبٲيٵ ضا قيكٻ 

 يب آيؽ ٲي ٪ٹيٷس .

 ضكل ظاَزي متا آمفتاميه )ضيطٍ( 

ز ٦ٻ ق٧٭ ْبټطي آٴ ثٻ ق٧٭ ذطزٺ قيكٻ ، س٧ٻ ټبي ضيع يد ٸ يب ثهٹضر دٹزض ؾٟيس يب قٟبٞي اؾ

 ثٹ ٶساضز ٸ ٲعٺ آٴ سٯد اؾز ٸ ثٻ ؾبز٪ي زض آة يب ٲكطٸثبر اٮ٧ٯي ح٭ ٲي قٹز .

 متا آمفتاميه )ضيطٍ( چگًوٍ مػزف مي ضًد؟

، ذٹضا٦ي ٸ يب سعضي١ ٸضيسي اؾشٟبزٺ ٲي قٹز . ثطاي  ايٵ ٲبزٺ ثٻ ق٧٭ سسذيٷي ، ٦كيسٴ زض ثيٷي

قٹزٸ قجيٻ ي٥ چذ١ قيكٽبي  ٲهطٜ قيكٻ اثعاض ٲرهٹل ٸػٹز زاضز ٦ٻ ثٻ آٴ دبيخ ٪ٟشٻ ٲي

 اؾز .



 

 

ػًارؼ جسماوي ي تغييزات رفتاري ، رياوي ي تظاَزت واضي اس مػزف 

 متا آمفتاميه )ضيطٍ(

ػ٪ي ټبي ثؿش٫ي  ٲيعاٴ سٛييطار ٸ سٓبټطار ٶبقي اظ ٲهطٜ قيكٻ ثٻ ٲ٣ساض ٲبزٺ ٲهطٜ قسٺ ٸ ٸي

ٳٹال چٷس ز٢ي٣ٻ ٸ٪بټي زاضز $ٲبٶٷس سحٳ٭ ، ؾطٖز ػصة ٸ ٲسر ٲهطٜ# . ٲسر ٲؿٳٹٲيز قيكٻ ٲٗ

چٷس طبٶيٻ دؽ اظ ٲهطٜ آٴ ْبټط ٲي قٹز ٸ ٪بټي ٶيع ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ضٸـ ٲهطٜ آٴ ٲٳ٧ٵ اؾز 

 زض ٖطو ي٥ ؾبٖز ثطٸظ ٲي ٦ٷس .

 ػًارؼ جسماوي

 ثبال ضٞشٵ ٞكبض ذٹٴ .1

 ثبال ضٞشٵ حطاضر ثسٴ .2

 سٗطي١ ثيف اظ حس ثسٴ .3

 ثي ٶٓٳي يطثبٴ ٢ٯت .4

 ٪كبز قسٴ ٲطزٲ٥ چكٱ .5

 ٘سٽٹٔ يب اؾشٟطا .6

 سذف يب ٦ٷس٦بضي ٢ٯت .7

 ٦بټف ٸظٴ .8

 سكٷغ يب اٚٳبء .9

 اثزات رفتاري ي رياوطىاختي

 ثي ٢طاضي ٸ سحطي٥ دصيطي .1

 ثي ذٹاثي قسيس .2

 ايُطاة ٸ حٳٯٻ ټبي ٶب٪ٽبٶي ټطاؼ .3

 دطذبق٫طي ، ذكٹٶز ٸ ضٞشبض ذهٳبٶٻ .4

 حٳٯٻ ټبي ٶب٪ٽبٶي ټطاؼ .5

 ټصيب ٶٽبي دبضاٶٹئيسي $ػٷٹٴ ؾٹء ْٵ# .6

 دطچبٶ٫ي ٸ س٧طاض حطٜ ټب .7

ٲشب آ ٲٟشبٲيٵ $قيكٻ#  ي٥ زاضٸي ٲهٷٹٖي اؾز ٦ٻ زض آظٲبيك٫بټٽبي ٚيط  داويذ كٍ آيا مي

 ٲؼبظ ذبٶ٫ي ٢بث٭ سٹٮيس اؾز .



 

 

اططار ٖطٸ٢ي ٲٛع ، ٢ٯجي ٸ ٲٗسي ضٸزٺ اي اظ ػسي سطيٵ اططار ػبٶجي ٲطثٹٌ  آيا مي داويذ كٍ

 ثٻ ؾٹء ٲهطٜ ايٵ ٲبزٺ اؾز .

اؾشٟبزٺ زٸظ ثبالي ٲشب آٲٟشبٲيٵ $قيكٻ# ٲي سٹاٶس ٲٹػت آؾيت ٲٽٯ٥ زض  آيا مي داويذ كٍ

 ض٨ ټبي ٲٛعي ٸ زضٶٽبيز ٲط٨ قٹز .

ٲشب آٲٟشبٲيٵ $قيكٻ# ٚبٮجب ثطاي س٣ٹيز سؼطثٻ ػٷؿي ٸ اٞعايف ٲي٭ ػٷؿي  آيا مي داويذ كٍ

ػٷؿي ٲهطٜ ٲي قٹز ٦ٻ ٲهطٜ ٲ٣بزيط ظيبز ٸ سساٸٰ آٴ ثب ٦بټف ٲي٭ ػٷؿي ٸ ؾبيط اذشالالر 

ټٳطاٺ اؾز. ثٻ زٮي٭ اٞعايف ٚيط ٖبزي ٞٗبٮيز ػٷؿي، ضٞشبضټبي ػٷؿي دط ذُط ٸ احشٳب٬ اثشال ثٻ 

 ٸ ثيٳبضي ايسظ ضا اٞعايف ٲي زټس.  HIVٸيطٸؼ 

ٲهطٜ ٲشب آٲٟشبٲيٵ $قيكٻ# ذهٹنب زض آٶٽبيي ٦ٻ ايٵ ٲبزٺ ضا سعضي١ ٲي  آيا مي داويذ كٍ

ٸ ديسايف آثؿٻ   B Cي ٦ٷٷس ثب اٶش٣ب٬ ٸيطٸؼ ټذبسيز ٦ٷٷس ٸ يب اظ ؾطٶ٩ ٸ دبيخ ٲكشط٤ اؾشٟبزٺ ٲ

 ضيٻ ٸ سٹضٰ دطزٺ ٲحبّٞ ٢ٯت ضاثُٻ زاضز .

ي٧ي اظ ٖٯ٭ ٖٳسٺ ٲهطٜ ٲؼسز ٲهطٜ ٲشب آٲٟبسيٵ $قيكٻ# ضؾيسٴ ثٻ  آيا مي داويذ كٍ

ٸيٗيز ؾطذٹقي ، ؾطحبٮي اؾز ٦ٻ ايٵ حبٮز ٶبقي اظ ضټبقسٴ ٸ اٞعايف ثؿبض ظيبز ي٥ ٲبزٺ 

 ٭ ٖهجي ثٻ ٶبٰ زٸدبٲيٵ اؾز قيٳيبيي ٸ ٶب٢

ٖٯ٭ ٸػٹز سٹټٱ ٸ اذشال٬ زض ذٯ١ ٸ ذٹي ٶبقي اظ ٲهطٜ ٲشب آٲٟشبٲيٵ  آيا مي داويذ كٍ

 $قيكٻ# ، آؾيت ٶب٢٭ ٖهجي اظ ػٳٯٻ ؾطٸسٹٶيٵ ٸ اذشال٬ زضسٹٮيس آٴ اؾز .

 وسل جذيذ مخذرَا ي محزكُا،مخزب تز اس گذضتٍ

ثكط اؾز ٦ٻ ا٪ط ثٻ زضؾشي قٷبؾبيي ٸ ضاټٽبي ٲٽبض آٴ سجييٵ  21ٲٹاز ٲرسض ثعض٪شطيٵ ثالي ٢طٴ 

 ٶكٹز ټط ضٸظ ق٧٭ ػسيسي ثٻ ذٹز ٲي ٪يطز ٸ اٞطاز ثيكشطي ضا ثٻ ٦بٰ ٲط٨ ٶبذٹاؾشٻ ذٹاټس ٦كبٶس. 

اظ ػٳٯٻ ٲٹازي اؾز ٦ٻ ٖٹاضو ظيبزي چٹٴ سٹټٱ،اٞؿطز٪ي  "قيكٻ"ٲبزٺ ٲرسض ٸ ٲحط٤ 

ذبق٫طي،ضٞشبضټبي يس اػشٳبٖي،ؾطزض٪ٳي ٸ زض ٶٽبيز ٲط٨ ضا ثطاي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ زضدي قسيس،دط

ٲبزٺ ؾٳي ٸ ثب ٢بثٯيز سجسي٭ ؾطيٕ ثٻ ٪بظ اؾز ٦ٻ ذبنيز شٸة ثٻ اق٧ب٬ ٲرشٯٝ ضا  "قيكٻ"زاضز.

زاقشٻ ٸ ثٻ ٶٓط ٲبٶٷس دٹزض ضذشكٹيي يب ؾٹذز ٞٷس٤ اؾز.ايٵ ٲرٯٹٌ ټيچ٫بٺ ثٻ ي٥ ق٧٭ 

ٲبزٺ اي ؾرز ثب ضٶ٩ ظضز ٲظ٭ ټيسضٸ يب سط٦يجي ؾٟيس ضٶ٩ ثٻ ٶبٰ قيكٻ اؾز.ايٵ ٶيؿز،اٲب ٖٳسسبً 

زالض  50ٲبزٺ زض آظٲبيك٫بٺ ثٻ ق٧٭ نٷٗشي ؾبذشٻ ٲي قٹز ٸ ٶيٱ ٪طٰ آٴ زض ثبظاضټبي ػٽبٶي حسٸز 

٢يٳز زاضز.ٲهطٜ ذبٮم ايٵ ٲبزٺ ثبٖض حؽ ضٖكٻ ٢ٹي زض ثسٴ ټٳطاٺ ثب احؿبؼ قسيس ؾطذٹقي 



 

 

ؾبٖز زض ٞطز ٲي قٹز.ايٵ احؿبؼ زض ثطذي ٲٹاضز ثٻ ٸؾٹاؼ ٧ٞطي ٲظ٭ ٸؾٹاؼ  12سب  ٦6بشة ثيٵ 

ٶٓبٞز ٸ اٲظب٬ آٴ ٲٷؼط ٲي قٹز،اٲب ثطاي ثؿيبضي زي٫ط ثٻ زيٹاٶ٫ي ٲٷشٽي ٲي قٹز.ي٧ي زي٫ط اظ 

ٲًطار ٲٽٯ٥ ٲهطٜ ايٵ ٲبزٺ ايٵ اؾز ٦ٻ اؾشٟبزٺ ٦ٷٷسٺ ضا ثطاي ؾبٖبر َٹالٶي ثيساض ٶ٫ٻ ٲي 

زٺ آٲٟشبٲيٵ ټب اؾز ٸ اططار ٲرطة آٴ ثٻ ٲبٶٷس ٢طنٽبي ا٦ؿشبظي اؾز ثٻ زاضز.قيكٻ اظ ذبٶٹا

َٹضي٧ٻ ثبٖض اٞعايف ٦بشة اٶطغي،دطٞٗبٮيشي،قبزاثي ٸ ثي ذٹاثي ٲي قٹز.دؽ اظ ٲهطٜ قيكٻ سطقح 

ثطذي ٲٹاز قيٳيبيي ٲحط٤ ٦ٻ ٖبٲ٭ ايؼبز احؿبؼ قبزي زض ثسٴ اؾز اٞعايف ٲي يبثس.ثٻ ټٳيٵ 

ٲهطٜ ايٵ سط٦يجبر ٲي ٪صضز احؿبؼ قبزاثي ٶيع اظ ثيٵ ٲي ضٸز ٸ ټٳيٵ ذبَط دؽ اظ ٲسسي ٦ٻ اظ 

اٲط ٲ٣ساض ٲهطٜ ٞطز ضا ثبال ٲي ثطز.ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ قيكيٻ دؽ اظ ٲسسي زي٫ط احؿبؼ قبزاثي اٸٮيٻ 

ضا ٶساضٶس ٸ ثٻ اٞؿطز٪ي ٸ احؿبؼ ٦ؿبٮز،ذٳٹزي ٸ ثي اقشٽبيي زچبض ٲي قٹٶس.ثعض٪شطيٵ ٲربَطٺ 

زٺ ذبضع ٦طزٴ ٞطز اظ س٣ٗ٭ ٸ اٶسيكٻ ٸ ؾيُطٺ ٦بٲ٭ قٽٹار ثط ٞطز اؾشٟبزٺ زض اؾشٟبزٺ اظ ايٵ ٲب

٦ٷٷسٺ اؾز ٦ٻ ايٵ اٲط ٶشبيغ ثؿيبض ذُطٶب٦ي ثطاي ػٹاٶبٴ ٸ ؾالٲز ػبٲٗٻ زضدي زاضز.اؾشٗٳب٬ ايٵ 

ٞكبض ٲبزٺ يٳٵ اٞعايف حطاضر ثسٴ،يطثبٴ ٢ٯت ضا سٷسسط ٦طزٺ،سٷٟؽ ضا ؾطيٗشط ٸ ثبٖض سؿطيٕ زض 

سٹټٱ،اٞؿطز٪ي،اذشالالر قرهيشي ٸ اٖٳب٬ ٖؼيت ټٳطاٺ ثب  زض ازاٲٻ ٲٹػتذٹٴ ٲي قٹز ٸ 

 ضٞشبضټبي ٚيط اضازيذكٹٶز ٲي ٪طزز.ؾطذٹقي،

ذصيطي،سطؼ،اٞؿطز٪ي،سٹټٱ،دطذبق٫طي ٸ ضٞشبضټبي يس اػشٳبٖي اظ زي٫ط ٖٹاضو قرهيشي،سحطي٧

سٷٟؽ،ثبظ قسٴ ٖٹاضو ثسٶي ايٵ ٲبزٺ اٞعايف يطثبٴ ٢ٯت،اٞعايف ٞكبض ذٹٴ ٸ  ٲهطٜ قيكٻ اؾز.

ٲطزٲ٥ چكٱ ٦ٻ ايٵ حبالر ٲي سٹاٶس ٲٷؼط ثٻ ثطٸظ ؾ٧شٻ ٢ٯجي ٸ يب ٖٹاضو ٦ٯيٹي زض ٞطز ٲهطٜ 

 . ٦ٷٷسٺ قٹز

 

 

  قالة آدامس مادٌ مخذري در 

 در قالة آدامس يارد ايزان ضذٌ است.  پان پزاگ، مادٌ مخذري است كٍ جذيذا 

دب٦ؿشبٴ، دبٴ ٖطثي، ٸيشبٲيٵ، ٲٯٹاٴ ظث٭، دبٴ دبٴ دطا٨، ضاػب، سبيشبٶي٥، ٶبؼ ذبضػي، دبٴ 

   ٸ٪ٹس٧ب.  اؾٟٷبع

ټب ٪صاقز،  ټبي ا٦ؿشبظي ٦ٻ ټعاضاٴ ٲٗشبز ٲٟٷ٫ي ضٸي زؾز ذبٶٹازٺ ټٷٹظ زاؾشبٴ ٲهيجز ٸ ثسثرشي

ثٻ آذط ٶطؾيسٺ ثٹز ٦ٻ چٷس ٲبٺ ٢ج٭، ؾط ٸ ٦ٯٻ ي٥ ٲرسض سٹټٱ ظاي زي٫ط زض ثبظاض ايطاٴ ٸ ذهٹنب زض 



 

 

سيخ  ټبي ذٹـ ټبي ټٷطديكٻ ټبي ق٧ي٭ ثب ٧ٖؽ س؛ ٲرسضي ٦ٻ ايٵ ثبض زض ثؿشٻٲٷب١َ قط٢ي ديسا ق

زټبٴ ٸاضز قسٺ   ، دبؾشي٭ ٸ دٹزضټبيي ثب َٗٱ ٶٗٷب ٸ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ ٖٷٹاٴ آزاٲؽ  ټٷسي ٸ دب٦ؿشبٶي ثٻ

 اؾز.

ټبيي  ټب ذطيس؛ ثٻ َٹضي ٦ٻ ذبٶٹازٺ قٹز ٲظ٭ ؾي٫بض اظ ٲٛبظٺ ټبي ٲرسض ضا ذيٯي ضاحز ٲي ايٵ آزاٲؽ

ټبي دبٴ  ټب ٸ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ ٞٽٳيسٶس، ٖٳطا ثٟٽٳٷس آزاٲؽ ټٱ ٶٳي  ٦ٻ سٟبٸر ا٦ؽ ٸ اؾشبٲيٷٹٞٵ ضا اظ

 اٞشس.  چيؿز ٸ سب ثٻ ذٹزقبٴ ثيبيٷس، آٶچٻ ٶجبيس ثكٹز، اسٟب٠ ٲي

ظٸض  ثبز٦ٷ٧ي ضا ثٻ  آزاٲؽ 2ټبي ذطزؾبٮي ټؿشٷس ٦ٻ  ټب، ثچٻ ذُط اؾبؾي ايٵ اؾز ٦ٻ ايٵ ثبض َٗٳٻ

 سط٦بٶٷس. ٮُٟب ي٧ي ايٵ آغيط ذُط ضا ثٻ نسا زضثيبٸضز.  زټبٶكبٴ ٸ آٴ ضا س١ ٸ س١ ٲيچذبٶٷس سٹي  ٲي

ټبي قٳب٬ قٽطي ايطاٴ ديسا قس، ټيچ  ؾط ٸ ٦ٯٻ ا٦ؽ ٸ سط٦يجبر آٲٟشبٲيٵ ٦ٻ سٹي ثؿبٌ ٲٹازٞطٸـ 

آغيط ذُطي ثٻ نسا زضٶيبٲس. ا٦ؽ ثب ټٳٻ ٲرسضټبي زي٫ط سٟبٸسي اظ ظٲيٵ سب آؾٳبٴ زاقز؛ ٢طني زض 

ټب درف قسٺ ٸ آزٰ ضا ذٟٵ  ټبيي ٦ٻ ثيٵ ػٹاٴ ټبي قي٥ ٸ ذٹقطٶ٩ ثب اؾبٲي سٹح... ٢طل شٻثؿ

ثطز ثٻ ټذطٸر؛ ٲٷ٣٭ ٸ زٸز ٸ ثٹي ٪ٷس ٸ ٦ظبٞز ټٱ ٶساقز، ثٷبثطايٵ الثس ٲظ٭ سطيب٤، ټطٸئيٵ،  ٲي

 ٦ٹ٦بئيٵ ٸ... سطؾٷب٤ ٶجٹز.

سٹاٶؿشٷس آٴ ضا اظ اؾشبٲيٷٹٞٵ  ٶٳيټب  اٲب سٟبٸر اؾبؾي آٴ ثب ٲٹاز ٲرسض زي٫ط، ايٵ ثٹز ٦ٻ ذبٶٹازٺ

 ٦سئيٵ يب ٢طل يس اؾٽب٬ سكريم ثسټٷس.

ټب ٸ ٲؿئٹالٴ ثٻ ذٹزقبٴ ثؼٷجٷس، ؾي٭ ا٦ؿشبظي ټٳٻ ػب ضا ٞطا ٪طٞز؛  َٹضي ثٹز ٦ٻ سب ذبٶٹازٺ ايٵ

ټبي ٖؼيت ٸ  ؾب٬ ضا ټٱ ٚط٠ ٦طز. اٮجشٻ ايٵ ٢طل ٸ ؾٵ ؾيٯي ٦ٻ حشي ثؿيبضي اظ ٶٹػٹاٶبٴ ٦ٱ

# آٮٳبٴ زض ؾب٬ MERCKټب ثٹزٶس ٦ٻ قط٦ز ٲط٤ $MDMAسي ٶجٹزٶس، ټٳبٴ ذٹقطٶ٩ ٲٹاز ػسي

ؾب٬ ثٗس زض آٲطي٧ب ٲٽط ٲٳٷٹٖيز ذٹضزٺ 40، آٶٽب ضا ثطاي زضٲبٴ ثيٳبضاٴ ضٸاٶي ؾبذشٻ ثٹز ٸٮي 1912

ټبي قي٥ زض  ثٷسي ٢طٴ، زٸثبضٺ ٲظ٭ اغزټبيي اظ ذٹاة ثيساض قسٺ ٸ زض ثؿشٻ ثٹزٶس ٸ حبال دؽ اظ ٶيٱ

اي ثٹز ثطاي ٲهطٜ  قبٴ ديسا قسٺ ثٹز؛ ٢طني ٸيطاٶ٫ط ٦ٻ دٯٻ ټب ؾط ٸ ٦ٯٻ ي ػٹاٴٲطاؾٱ دبي٧ٹث

 سط... ٲرسضټبي ؾٷ٫يٵ

  

 

 پان، َمان واس خًدماوي

 -اٶس  اي ٸاضز قسٺ ا٪طچٻ ايٵ ثبض ثب اؾٱ ٢ٯٳجٻ ؾٯٳجٻ -ټبي دبٴ دطا٨  ټب ٸ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ آزاٲؽ

ټب ٸ  ٲطظٶكيٷبٴ قط٠ ايطاٴ ٸ ذطاؾبٶيسط٦يجي قجيٻ ټٳبٴ ٲرسض ٶبؼ زاضٶس؛ ٲرسض ٦ظيٟي ٦ٻ 

ذيٯي  -قٹز  ٦ٻ اظ اٞٛبٶؿشبٴ، دب٦ؿشبٴ ٸ ټٷس ٸاضز ٲي -ټبيي اظ آشضثبيؼبٴ، آٴ ضا  ؾب٦ٷبٴ ٢ؿٳز

 ټبي ٦ظيٝ ٸ ػطٰ ٪طٞشٻ... قٷبؾٷس؛ زٸؾز نٳيٳي سٝ ٸ زٶساٴ ذٹة ٲي



 

 

٪يطز ٸ  ا ٢طاض ٲيظ آٸضسطيٵ ٲٹازي اؾز ٦ٻ زض زؾشٻ ٲرسضټبي سٹټٱ سطيٵ ٸ سٽٹٔ ٶبؼ ي٧ي اظ ٦ظيٝ

٦ٷس ٸ زاقشٵ آٴ ػطٰ  ا٪طچٻ دٯيؽ ٦كٹضټبي ٲرشٯٝ آٴ ضا ٲرسضي ٲبٶٷس ؾي٫بض ٲحؿٹة ٲي

اـ، زض  ٦ٷٷس٪بٴ اـ ٸ ٶٹٔ ٲهطٜ قٹز اٲب ايٵ ٲبزٺ ثٻ ذبَط ٶٹٔ اؾشٟبزٺ آٴ، ٲٹاز ؾبظٶسٺ ٲحؿٹة ٶٳي

 آيس. حؿبة ٲي سطيٵ ٲرسضټب ثٻ ذٹضزٺ سطيٵ ٸ سٹ ؾطي ايطاٴ ي٧ي اظ ٲٟٯٹ٤

  
ٸاضز ايطاٴ  -قجيٻ حٷب  -ټبي دالؾشي٧ي زضة ٸ زاٚبٴ  يٵ ٲبزٺ ٦ٻ سب ټٳيٵ چٷس ؾب٬ ٢ج٭ زض ثؿشٻا

آيس ٦ٻ زض اٶسٸٶعي، ٲبٮعي، ٞيٯيذيٵ، چيٵ، سبيٹاٴ،  قس، اظ ثط٨ زضذشي ثٻ ٶبٰ ثش٭ ثٻ زؾز ٲي ٲي

ٹٶس ٸٮي ػ ټبى آٴ ضا ا٪ط سبظٺ ثبقس ٲي ضٸيس. ثط٨  ٦بٲجٹع، ٸيشٷبٰ، الئٹؼ، ټٷس ٸ دب٦ؿشبٴ ٲى

 سطيٵ قيٹٺ ٲهطٜ آٴ اؾشٟبزٺ اظ ذك٥ ٦طزٺ آٴ اؾز. ٲٗٳٹ٬

٦ٹثٷس، ؾذؽ آٴ ضا ثب ٦ٳي آقٛب٬ ٲظ٭ ذب٤ ؾي٫بض ٸ آټ٥  ټبي ذك٥ قسٺ زضذز ثش٭ ضا ٲي ثط٨

، ثٗس اظ چٷس ز٢ي٣ٻ ٲ٧يسٴ ټٱ ثب ي٥ سٝ ٚٯيّ دطر  چذبٶٷس ظيط ٮظٻ ٢بسي ٦طزٺ ٸ ثب اٶ٫كز ٲي

 ٦ٷٷس ثيطٸٴ. ٲي

  

 غي كٍ قىاري ضذپان پزاگ، كال

ټبي آٴ اظ ٲطظټبي قط٢ي  ټب ٸ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ يب دبٴ دطا٨ ٦ٻ چٷس ٸ٢شي اؾز آزاٲؽ # paanدبٴ $

ضؾس، زض ان٭ اظ ٥ٞ ٸ  ٞطٸـ ٲي سٹٲبٶي ثٻ سب س٥  300سب  ٦50كٹض ٸاضز قسٺ ٸ ثب ٢يٳشي ثيٵ 

ټبي  ذٹقجٹ٦ٷٷسٺاٶس ٸ اٸ ضا ػعٸ  سيذي ثٻ سٷف ٦طزٺ ټبي ټٳبٴ ٶبؼ ٦ظيٝ اؾز ٦ٻ ٮجبؼ ذٹـ ٞبٲي٭

 اٶس. حؿبة آٸضزٺ زټبٴ ثٻ

ټبي ٢طٲع ٸ زضقز زضذز ثش٭ ضا زض ثط٨ زضذز ديچيسٺ  ټبي دبٴ، زاٶٻ ټب ٸ دبؾشي٭ ثطاي سٽيٻ آزاٲؽ

ټبي ٚيطٲؼبظ ضا  ػبر ٲُٗط، ؾبذبضيٵ ٸ ٲ٣ساض ظيبزي اؾبٶؽ ٸ اٞعٸزٶي ٸ سٷجب٦ٹ، آټ٥، ذب٦ؿشط، ازٸيٻ

 دطا٨. قٹز دبٴ چذبٶٷس سٹي ايٵ ٲرٯٹٌ ٸ ٲي ٲي

ټبي زټبٴ دبٴ زض ؾيؿشبٴ ٸ ثٯٹچؿشبٴ اٶؼبٰ قسٺ،  ټب ٸ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ اٮجشٻ سح٣ي٣بسي ٦ٻ ضٸي آزاٲؽ

ٶٹٔ اظ آٶٽب ٲ٣ساضي ټٱ ٲٹاز ٲرسض زي٫ط ايبٞٻ قسٺ سب َطٜ ضا حؿبثي ث٫يطز. 11زټس زض  ٶكبٴ ٲي

كبټسٺ قسٺ اؾز؛ ټب ټٱ اٮجشٻ اضؾٷي٥، ٦طثٷبر ٲٷيعيٱ ٸ ؾطة ٲ ذت، زضٸ٘ ٶجبقس زض ثطذي اظ ٶٳٹٶٻ

 آزاٲؿي ثب سط٦يجبر ػبزٸيي.

 

 َا اي تزاي مزدن لثٍ خًضثًكىىذٌ



 

 

٦كس، احؿبؼ ٪طٲي، ؾطذٹقي ٲٹ٢ز، ؾج٧ي ؾط،  ٦ٷٷس٪بٴ دبٴ ضا ثٻ ؾٳز آٴ ٲي زٮيٯي ٦ٻ ٲهطٜ

٢سض  ظا، آٴ  زټس. اٲب ايٵ ٲبزٺ سٹټٱ ٪يؼي ٸ قبزي ٦بشثي اؾز ٦ٻ دؽ اظ ٲهطٜ آٴ زؾز ٲي

 قٹز قٳطز. طاسف ضا ٶٳي٦ٷٷسٺ اؾز ٦ٻ ٲً ٸيطاٴ

قٹز، ثسػٹضي دسض  دبٴ دطا٨ ٦ٻ حبال ثٻ نٹضر آزاٲؽ $ػٹيسٶي# ٸ دبؾشي٭ $ٲ٧يسٶي# ٸاضز ٦كٹض ٲي

ؾطٖز اظ َطي١ ٲربٌ زټبٴ ػصة قسٺ ٸ ثبٖض ثسضٶ٫ي  آٸضز، چطا ٦ٻ ٶي٧ٹسيٵ آٴ ثٻ ټب ضا زضٲي ٮظٻ

 قٹز. ټب ٲي زٶساٴ

قٹز. آٲبضټب ٶكبٴ  ټبي زټبٴ، حٷؼطٺ ٸ ٮظٻ ٲي ؾطَبٴؾبظ ثطٸظ  ٖالٸٺ ثط آٴ، ٲهطٜ ايٵ ٲبزٺ، ظٲيٷٻ

ايٵ ٲبزٺ، ٲ٣بٰ زٸٰ ؾطَبٴ زټبٴ ضا زض   زټس ٦كٹض ټٷسٸؾشبٴ ثٻ زٮي٭ ٲهطٜ ظيبز ٲطزٰ آٴ اظ ٲي

 زٶيب زاضز. 

اٲب ايٵ سٳبٰ ٲبػطا ٶيؿز؛ دبٴ دطا٨ ٖالٸٺ ثط ايٷٽب، ثسػٹضي زؾش٫بٺ سٷٟؿي ٸ ٢ٯت ٸ ٖطٸ٠ 

ټبي ٲٛعي ٞطز ضا ټٱ  س ٸ ثب ػصة قسٴ سٹؾٍ ثعا٠ زټبٴ، زذ٭ ؾٯٹ٦٬ٷ ٦ٷٷسٺ ضا آؾٟبٮز ٲي ٲهطٜ

 آٸضز. ٲي

اٶساظٶس، سٳبي٭  ٖالٸٺ ثط ايٵ، ثب سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٶبؼ ٸ دبٴ دطا٨ ثعا٠ زټبٴ ضا ٲظ٭ ؾي٭ ضاٺ ٲي

 ٦ٷٷس. ٦ٷٷسٺ ضا ټٱ ثٻ سرٯيٻ ايٵ سطقحبر يب ټٳبٴ سٝ ٦طزٴ سحطي٥ ٲي ٲهطٜ

ټبي ٦ظيٝ ٦ٻ زض  ٦ٷس ٦ٻ ثب ايٵ ٦بض، ٖالٸٺ ثط ٮ٧ٻ طر سٝ ٲي٦ٷٷسٺ ٞطر ٸ ٞ ثٻ ايٵ سطسيت ٲهطٜ

ټبي ٖٟٹٶي ٲظ٭  قٹز، ثيٳبضي ټبي ٲٷب١َ ٣ٞيطٶكيٵ دب٦ؿشبٴ ٸ ټٷس ؾبٶز ثٻ ؾبٶز زيسٺ ٲي ذيبثبٴ

 يبثٷس. ؾطٖز ٪ؿشطـ ٲي ؾ٭ ٸ ټذبسيز ثٻ

  

 تذي، تذي كيلً دي سار

٢سض  اٸٮيٵ ثبض ٸاضز ٦كٹض قس، آٴټبيف ي٥ حؿٵ زاقز، آٴ ټٱ ايٷ٧ٻ ٸ٢شي  ا٦ؿشبظي ثب ټٳٻ ثسي

ټبي دبٴ دطا٨ ٲٹاز ٦ظيٟي ټؿشٷس ٦ٻ ٢يٳز  سٹاٶؿز ثرطزـ؛ اٲب آزاٲؽ ٪طاٴ ثٹز ٦ٻ ټط ٦ؿي ٶٳي

 سٹٲبٴ. 300سب  50ٶجبر چٹثي ٶيؿز؛  ثٽشطيٵ ٶٹٖكبٴ ټٱ ثٻ اٶساظٺ ي٥ آة

آزاٲؽ ٸ دبؾشي٭  ٖٷٹاٴ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ زټبٴ يب ٖالٸٺ ثط ايٵ، ثب سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٢بچب٢چيبٴ آٴ ضا ثٻ

ټب ٸ حشي  قٹز آٴ ضا اظزؾشٟطٸقي اٶس، ذيٯي ضاحز ٲي ذٹقٳعٺ ٸاضز ٲطظټبي قط٢ي ٦كٹض ٦طزٺ

 ټبي ضٸظٶبٲٻ ٞطٸقي آٴ ٲٷب١َ ذطيس. ثٷبثطايٵ ذٹزسبٴ ٲيعاٴ ذُط آٴ ضا حسؼ ثعٶيس. ز٦ٻ

  

 

 

 

 



 

 

 مزحلٍ تؼذي 

سطيٵ ټطاؾي  ضيعز اٲب ٲٽٱ ٲي ټٱ ا٪طچٻ دبٴ دطا٨ ذٹزـ ثسػٹضي اٸيبٔ زټبٴ ٸ زٶساٴ ٸ ٲٛع ضا ثٻ

سط ايؼبز  سط ٸ ٢ٹي اي اؾز ٦ٻ ايٵ ٲبزٺ ثٻ ٲرسضټبي ؾٷ٫يٵ ٦ٻ اظ ايٵ ٲبزٺ ٸػٹز زاضز، ٸاثؿش٫ي

٦ٷٷسٺ  زټٷس؛ ٲٗطٞي ٲهطٜ ٦ٷس ٦ٻ ا٦ؽ يب حشي ؾي٫بض زاضٶس اٶؼبٰ ٲي ٦ٷس.دبٴ ټٳبٴ ٦بضي ضا ٲي ٲي

 ط.س ټب ثبض ٸحكشٷب٤ سط اٲب ٲيٯيٹٴ ثٻ زٶيبي ٲرسضټبي ٢ٹي

دطا٨  ٦ٷٷس، دبٴ زٮيٯف ټٱ ايٵ اؾز ٦ٻ ا٪ط ا٦ؽ ٸ ؾي٫بض اظ زٸضاٴ ػٹاٶي ٸ ٶٹػٹاٶي اٞطاز ضا آٮٹزٺ ٲي

٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ زټبٴ يب آزاٲؽ ثب َٗٱ ٶٗٷب ٸاضز ثبظاض قسٺ، حشي ٦ٹز٦بٴ زثؿشبٶي ٸ 

بز ثٻ ٲٹاز ٲرسض ٦كبٶس ٸ آٶٽب ضا ثٻ ؾٳز ٸاثؿش٫ي ٸ اٖشي ذطزؾب٬ ضا ټٱ ثٻ حٟطٺ ثعض٨ اٖشيبز ٲي

 ٦ٷس. سط ضاټٷٳبيي ٲي ٢ٹي

  

 رياوگزدان جُان  چُارميه

دبٴ ٦ٻ زض ٦كٹضټبي اٶسٸٶعي، ٲبٮعي، ٞيٯيذيٵ، چيٵ، سبيٹاٴ، ٦بٲجٹع، ٸيشٷبٰ، الئٹؼ، ټٷس ٸ دب٦ؿشبٴ 

قٹز،  آٸض ٸ زض ٖيٵ حب٬ ذٹقجٹ٦ٷٷسٺ زټبٴ ٲهطٜ ٲي ټبؾز ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲبزٺ ٶكئ٫ي ٢طٴ

زضنس ػٳٗيز زٶيب 10ٜ ػٽبٴ ثٗس اظ سٷجب٦ٹ، اٮ٧٭ ٸ ٦بٞئيٵ اؾز ٦ٻ حسا٢٭ چٽبضٲيٵ ٲبزٺ دطٲهط 

 ٦ٷٷس. ايٵ ٲبزٺ ضا ٲهطٜ ٲي -ٸيػٺ ټٷس ٸ دب٦ؿشبٴ ثٻ -زض ٦كٹضټبي آؾيبي ػٷٹة قط٢ي

زضنس 40سب  20زټس ٦ٻ زض حب٬ حبيط ثيٵ  سح٣ي٣بر نٹضر ٪طٞشٻ زض ټٷس، دب٦ؿشبٴ ٸ ٶذب٬ ٶكبٴ ٲي

 ٦ٷٷس. ظ ايٵ ٲٹاز اؾشٟبزٺ ٲياظ ػٳٗيز ػٹاٴ ايٵ ٦كٹضټب ا

سح٣ي٣ي ٦ٻ اظ ؾٹي ي٥ ٲط٦ع سح٣ي٣بسي زض زاٶك٫بٺ دعق٧ي ٦طاچي نٹضر ٪طٞز، ٶكبٴ زاز ٦ٻ 

ضا ٲهطٜ   زضنس اظ ػٳٗيز ٦طاچي، حسا٢٭ ي٥ ثبض ي٧ي اظ ٲحهٹالر ػٹيسٶي زضذز ثش٭40

 اٶس. ٦طزٺ



 

 

LSD چيست؟ 

  LSD  ثٻ زاضٸيي « سٹټٱ ظا»٢ٹي اؾز. انُالح ٮيؿطغي٥ اؾيس زي اسي٭ آٲيس ي٥ ٲبزٺ سٹټٱ ظاي

اَال٠ ٲي قٹز ٦ٻ ٲي سٹاٶس ازضا٤ ٞطز ضا اظ ٸا٢ٗيز سٛييط زازٺ ٸ حٹاؼ ٸي ضا ثٻ ق٧ٯي ٦بٲالً 

  .ٲكرم، اظ ٲؿيط َجيٗي ٲٷحطٜ ٦ٷس

  LSD  ثٻ زؾز آٲسٺ اؾز. اض٪ٹر، ٢بضچي اؾز ٦ٻ ثط ضٸي چبٸزاض ٸ ؾبيط « اض٪ٹر»زض اثشسا اظ

 .ٚالر ٲي ضٸيس

سٹؾٍ ز٦شط آٮجطر ټٹٞٳٵ قيٳيساٴ دػٸټك٫ط زض  1943ثطاي اٸٮيٵ ثبض زض ؾب٬  LSD ط سٹټٱ ظاياط 

 ي٥ قط٦ز زاضٸيي زض ؾٹئيؽ ٦كٝ قس. 

ثطضؾي ټبي اٸٮيٻ ثطاي ػؿز ٸ ػٹي ٦بضثطزټبي ثبٮ٣ٹٺ زاضٸ، ثط اٞعايف آ٪بټي ٲب ٶؿجز ثٻ اٶٹأ  

 ذبني اظ ثيٳبضي ټبي شټٷي ٲشٳط٦ع ثٹز. 

ٲش٧ٟطيٷي چٹٴ آٮسٸؼ ټب٦ؿٯي سٹاٶبيي ايٵ زاضٸ ضا زض اٮ٣بي حبٮشي اظ  1950زض ؾب٬ ټبي ، 

ٸ اٸاي٭  1950ٲٹيٹٔ دػٸټف ټبي ٲشٗسزي زض ؾب٬ ټبي  LSD .آظٲٹزٶس« ذٹزآ٪بټي ٦يٽبٶي»

 ثٹزٺ اؾز.  1960

زض ايٵ دػٸټف ټب ٶ٣ف زضٲبٶي سؼطثٻ ٶبقي اظ سٹټٱ ظايي زاضٸ زض زضٲبٴ اٮ٧ٯيؿٱ ٲعٲٵ ٸ ثيٳبضي  

ٸ ٦ٳ٥ ثٻ ثيٳبضاٴ ضٸ ثٻ ٲط٨ زض دصيطـ آٶچٻ زض ديف ضٸ زاضٶس، ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪طٞشٻ شټٷي 

٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٸ ايٵ ؾبظٲبٴ ٦بضثطز ايٵ زاضٸ ضا زض ػٷ٩  CIA  ، ټٳچٷيٵ ٲٹضز سٹػٻLSD .اؾز

 ضٸاٶي آظٲبيف ٦طزٺ اؾز. 

يٗٷي ظٲبٶي ٦ٻ  ٞعٸٶي ٪طٞز 1960ثٻ نٹضر سٟٷٷي ٸ ثطاي ؾط٪طٲي زض ؾب٬ ټبي  LSD ٦بضثطز 

سٹاٶبيي زاضٸ زض اٶجؿبٌ شټٷي اظ ضاٺ اٮ٫ٹؾبظي ټبي سبطيط٪صاض ثٻ ٸؾيٯٻ زاٶكٳٷسي اظ ټبضٸاضز ثٻ ٶبٰ 

 سيٳٹسي ٮٹي ٸ ضٲبٴ ٶٹيؽ ٲٗطٸٜ ٦ٵ ٦يي ٲٹضز سب٦يس ٢طاض ٪طٞز. 

، ثٻ ٸيٕ ٢ٹاٶيٵ سبظٺ اي LSD ثٗسټب ٶ٫طاٶي ټبي ٲٹػٹز زضثبضٺ اططار احشٳبٮي ٲهطٜ َٹالٶي ٲسر 

 .ثطاي ٲحسٸز٦طزٴ اؾشٗٳب٬ آٴ ٲٷؼط قس

  LSD اس كجا مي آيذ ؟ 

 LSD ا٦ظطاً زض آظٲبيك٫بٺ ټبي ٚيطٲؼبظ ؾبذشٻ ٲي قٹز ٸ سٹٮيس آٴ سٷٽب زض ٲ٣بزيط ثؿيبض اٶس٤ ،

 .ثطاي اټساٜ سح٣ي٣بسي، ٲؼبظ اؾز

  LSDتٍ چٍ اضكالي ديذٌ مي ضًد؟ 



 

 

 LSD  قٹزذبٮم، ي٥ دٹزض ثٯٹضي ؾٟيس اؾز ٦ٻ زض آة ح٭ ٲي. LSD  ثسٸٴ ثٹ ٸ اٶس٦ي سٯد ٲعٺ

 LSD .ٲي٧طٸ٪طٰ 80سب  20اؾز. زٸظ ٲٹطط زاضٸي ذبٮم، ٦ٳشط اظ آٶي اؾز ٦ٻ ٢بث٭ ضٸيز ثبقس 

، ذيؿبٶسٺ قسٺ اٶس $ذك٥ ٦ٵ#، ٢طل LSD ٲٗٳٹالً زض ٦بٚصټبي ٲطثٗي ق٧ٯي ٦ٻ زض ٲحٯٹ٬ حبٸي

ي $قيكٻ  دب٤ ٦ٵ# ثؿشٻ ثٷسي ټب ٸ حجٻ ټبي دٹزضي ٲيٷيبسٹضي $ٲي٧طٸزار# يب چيذؽ ټبي غالسيٷ

ٲي قٹز. ٪بټي ثط ضٸي ثؿشٻ ثٷسي ټبي ذك٥ ٦ٵ اق٧بٮي اظ قرهيز ټبي ٦بضسٹٶي ضا چبح ٲي 

 .٦ٷٷس

 كيست ؟ LSD مػزف كىىذٌ 

اظ ٦ؿبٶي ٦ٻ زض ػؿز ٸ ػٹي ٶكئ٫ي ټؿشٷس سب آٶٽبيي ٦ٻ اظ زاقشٵ  LSD ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ 

 سؼبضة ٖبضٞبٶٻ ٮصر ٲي ثطٶس، ٲشٛيطٶس. 

ثٻ اٸع ذٹز ضؾيس ٸ ايٵ اٲط ضاثُٻ سٷ٫بسٷ٫ي ثب ضٸاع  1970ٸ  1960زض ؾب٬ ټبي  LSD ٲهطٜ 

٦بټف يبٞز ٸ زٸثبضٺ زض  1980زض ؾب٬ ټبي  LSD ټيذي ٪طي زض آٴ زٸضٺ زاقز. ٲيعاٴ ٲهطٜ

 .قطٸٔ ثٻ اٞعايف ٦طز 1990ؾب٬ ټبي 

 چگًوٍ است ؟LSD ضيًٌ مػزف 

 LSD ثط ضٸي ظثبٴ ٪صاقشٻ ٲي قٹز. اٲب ٪عاضـ ټبيي زض  ٲٗٳٹالً اظ ضاٺ زټبٴ ثٯٗيسٺ ٲي قٹز ٸ يب

 .ٲٹضز اؾشٷكب٠ يب سعضي١ آٴ ٸػٹز زاضز

 چٍ احساسي ايجاد مي كىذ ؟LSD مػزف 

 ؾٵ قٳب چ٣سض اؾز؟ .1

 چ٣سض ثٻ زاضٸ حؿبؼ ټؿشيس؟ .2

 چٷس ٸ٢ز ي٥ ثبض ٸ ټط ثبض چ٣سض زاضٸ ٲهطٜ ٲي ٦ٷيس؟ .3

 ثطاي چٻ ٲسسي اؾز ٦ٻ زاضٸ ضا ٲهطٜ ٲي ٦ٷيس؟ .4

 ټي زاضٸ ضا ٲهطٜ ٲي ٦ٷيس؟اظ چٻ ضا .5

 ٲحيٍ قٳب چ٫ٹٶٻ اؾز؟ .6

 آيب ثٻ اذشالالر ٸ ثيٳبضي ټبي ضٸاٶي يب زاذٯي ٲجشال ټؿشيس؟ .7

آيب اٮ٧٭ يب زاضٸي زي٫طي ٲهطٜ ٲي ٦ٷيس؟ $ٚيطٲؼبظ، سؼٹيع قسٺ ثٻ ٸؾيٯٻ دعق٥، زاضٸټبيي ٦ٻ  .8

 ثسٸٴ ٶؿرٻ ثٻ ٞطٸـ ٲي ضؾٷس يب زاضٸټبي ٪يبټي.#

سٹاٶس قبٲ٭ ذٹاة ضٞش٫ي، اٞعايف ؾطٖز يطثبٴ ٢ٯت، ٦بټف سُبث١، ٮطظ، ٲي  LSD اططار ػؿٳبٶي

 .سٽٹٔ، ٮطظـ، يٗٝ ٸ ٪كبزي ٲطزٲ٥ ټب ثبقس



 

 

احؿبؼ ػبشثٻ ٲي سٹاٶس سٛييط يبٞشٻ اظ احؿبؼ ؾٷ٫يٷي سب احؿبؼ ؾج٧ي ٸ قٷبٸضي سٹؾٍ ٞطز  

 .سؼطثٻ قٹز

يط٢بث٭ ديف ثيٷي اؾز. يبز ٲي قٹز ثؿيبض ٲشٷٹٔ ٸ ٚ« ؾٟط»٦ٻ اظ آٴ ثٻ   LSD سؼطثٻ ٲهطٜ 

ٸا٦ٷف ټبي ٞطزي ثٻ زاضٸ اظ ؾطذٹقي ٸ قٗٝ سب ٸحكز ٸ ټطاؼ ٲشٟبٸر ثٹزٺ ٸ حشي ثب ي٥ ثبض 

ٲهطٜ زاضٸ، اسٟب٠ ٲي اٞشس. ٦ؿبٶي ٦ٻ زاضٸ ضا ٢جالً ٲهطٜ ٦طزٺ ٸ سؼطثٻ ٲظجشي ثب آٴ زاقشٻ اٶس، 

 .ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ٲهطٜ ٲؼسز، ثٻ سؼطثٻ اي ٲٷٟي زؾز يبثٷس

ٲٹططٶس. ي٧ي ظٲيٷٻ شټٷي ايكبٴ يٗٷي  LSD چ٫ٹٶ٫ي احؿبؼ اٞطاز زض ظٲبٴ ٲهطٜزٸ ٖبٲ٭ ثط  

اٶشٓبضار، سؼطثٻ ٸ ذٯ١ آٶٽب زض ظٲبٴ ٲهطٜ زاضٸ اؾز ٸ زي٫طي ٲحيٍ ٸ يب ٲ٧بٶي اؾز ٦ٻ زض آٴ 

٢طاض زاضٶس. ا٪ط ٲهطٜ زاضٸ سٷٽب زض ظٲبٶي اٶؼبٰ قٹز ٦ٻ ٞطز زض ٸيٗيز ٲظجشي اظ ٶٓط شټٷي ٸ ضٸاٶي ٸ 

« ؾٟط ثس»ُي آضاٰ ثب زٸؾشبٴ ٸ يبضاٴ زٮؿٹظ ٸ ٸٞبزاضـ ثٻ ؾط ٲي ثطز، احشٳب٬ سؼطثٻ ي٥ زض ٲحي

 .٦بټف ٲي يبثس



 

 

 سيگار : درياسٌ يريد تٍ مًاد مخذر ي تثاَي است

ؾي٫بض ي٧ي اظ ٖٯ٭ انٯي ثيٳبضي سٷٟؿي ، ٢ٯجي ٖطٸ٢ي ٸ ؾطَبٶٽب ثٹزٺ ٸ قبيٗشطيٵ ٖبٲ٭ ٢بث٭   

ثبقس. ثًٗي اظ اٶؿبٶٽب ٢سض ٸا٢ٗي ؾالٲشي ضا ٶٳي زاٶٷس چطا ٦ٻ ثب  ديك٫يطي ٲط٨ ٸ ٲيط اٶؿبٶٽب  ٲي

اٶؼبٰ ثًٗي ضٞشبضټب ، ؾالٲشي ذٹز ضا ٦ٻ ٶٗٳز ذسا اؾز ثٻ ذُط ٲي اٶساظٶس. ؾي٫بض ٦كيسٴ ي٧ي اظ 

ضٞشبضټبي ٶبزضؾز زض ػبٲٗٻ اؾز ٦ٻ ٞطز ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ػؿٱ ذٹز ضا زض ٲٗطو اٶٹأ ثيٳبضيٽبي 

ؾالٲز ؾبيط اٞطاز ضا ٶيع ثٻ ذُط ٲي اٶساظز. اٞطاز ٚيط ؾي٫بضي ح١ زاضٶس زض  ذُطٶب٤ ٢طاض ٲي زټس

اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي ٶيع ټٹاي سٳيع اؾشٷكب٠ ٦ٷٷس ٸ اٞطاز ؾي٫بضي ثب آٶ٧ٻ ٲي زاٶٷس ح١ آٶبٴ ضا دبيٳب٬ ٲي 

 ٦ٷٷس. 

 ٖٹاٲ٭ ٲشٗسزي زض ؾي٫بضي قسٴ ٸ اٖشيبز ٞطز ؾي٫بضي ٲٹطط اؾز اض ػٳٯٻ : سؼطثٻ ٞطز زضاٸٮيٵ  

سالـ ثطاي ؾي٫بض، سهٹض شټٷي ٞطز اظ ؾي٫بض ، ٞكبضټبي ضٸاٶي ، ټٳطاٺ ؾي٫بضي ثٹزٴ ، ٸاٮسيٵ ٸ 

 ثالذطٺ زض زؾشطؼ ثٹزٴ ؾي٫بض اؾز.

ؾبٮ٫ي اٸٮيٵ ؾي٫بض ٦كيسٴ ضا سؼطثٻ ٶ٧طزٺ اٶس ثؿيبض ٦ٳشط  20زض نس اٞطاز ؾي٫بضي ٦ٻ سب ؾٵ   

ضا سؼطثٻ ٦طزٺ اٶس. ثٷبثطايٵ زض نٹضر  اؾز اظ سٗساز اٞطاز ؾي٫بضي ٦ٻ زض ؾٵ دبييٵ سط ؾي٫بض

 ديك٫يطي اظ اثشال ٶٹػٹاٶبٴ ٲيشٹاٴ اٲيسٸاض ثٹز ٦ٻ ٞطز زضآيٷسٺ ؾي٫بضي ٶرٹاټس قس .

ؾب٬ آيٷسٺ 20ٶٟط زض َي  50000زض ايطاٴ ٲط٨ ٸ ٲيط ٶبقي اظ ثيٳبضيٽبي ٸاثؿشٻ ثٻ ؾي٫بض حسٸز   

ٶٹٔ آٴ  400ؾي٫بض قٷبؾبيي قسٺ ٦ٻ ٲبزٺ زض  400ٶٟط زض ؾب٬ ذٹاټس ضؾيس. ثيف اظ  200000ثٻ 

 ٶٹٔ ؾطَبٴ زض اضسجبٌ ثب ؾي٫بض طبثز قسٺ اؾز. 40ثيٳبضي ظا ٲي ثبقس ٸ حسٸز 

 راتطٍ سيگار تا تيماريُا 

ٲهطٜ ؾي٫بض ؾيؿشٱ زٞبٖي ضيٻ ضا سًٗيٝ ٲي ٦ٷس، اٶٹأ ؾطَبٶٽبي ضيٻ ،ٲظبٶٻ ،زټبٴ ، ٲطي ٸ  

ٖٟٹٶشٽبي حبز ٸ ٲعٲٵ ضيٻ ٸ آؾٱ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٮي٭ اؾشٗٳب٬ ؾي٫بض ثطٸظ ديسا ٦ٷس. ٲبزٺ ٶي٧ٹسيٵ 

ٻ ٦ٻ زض زٸز ؾي٫بض ٲٹػٹز ٲي ثبقس ثبٖض اٞعايف ٞكبض ذٹٴ ، يطثبٴ ٢ٯت ٸ ٢سضر اٶ٣جبو ٲبټيچ

٢ٯت قسٺ ٸ ٶٽبيشب ٲي سٹاٶس ٲٷؼط ثٻ ؾ٧شٻ ٢ٯجي ٪طزز اؾشٗٳب٬ ؾي٫بض زض ظٶبٴ حبٲٯٻ ٲي سٹاٶس ثبٖض 

ؾ٣ٍ ػٷيٵ ، ٸظٴ ٦ٱ ٶٹظاز زض ټٷ٫بٰ سٹٮس ٸ ٶبضؾبيي سٷٟؿي ٶٹظاز ٪طزز ٸٶيع ثبٖض ٦بټف ثبضٸضي زض 

" ثيٳبضيٽبي 50" ٦٭ ثيٳبضيٽب، 40" ثيٳبضيٽبي ضيٹي، 75" ٲٹاضز ؾطَبٴ ضيٻ ، 90ٲطزاٴ ٲي قٹز. 

" ٲٹاضز ٶبقي اظ اؾشٗٳب٬ ؾي٫بض 20" اظ ٦٭ ٲط٪ٽب ٶبقي اظ ٲهطٜ ؾي٫بض ٲي ثبقٷس .  ٢5/12ٯجي ٸ 

 اؾز ٸ زض زٶيب ټط ي٥ طبٶيٻ ي٥ ٶٟط ثٻ زٮي٭ ٖٹاظو ٶبقي اظ ٲهطٜ ؾي٫بض ٲي ٲيطٶس. 



 

 

ٹزسبٴ ٢ٹ٬ ثٷبثطايٵ ثطاي سط٤ ؾي٫بض ټيچٹ٢ز زيط ٶيؿز. اظ ټٳيٵ ظٲبٴ ؾي٫بضسبٴ ضا ذبٲٹـ ٸ ثر 

 زټيس ٦ٻ ټط٪ع ؾي٫بض ثٗسي ضا ضٸقٵ ٶرٹاټٱ ٦طز .

 

 ٢سضر $ٶٻ ٪ٟشٵ # زض ثطاثط ذٹاؾشٻ ټبي ٚيط ٲٷ٣ُي زي٫طاٴ ضا زض ذٹز س٣ٹيز ٦ٷيس . .1

زض زٸضاٴ ٶٹػٹاٶي ٸ ػٹاٶي اظ حًٹض زض ٲ٧بٶٽبيي ٦ٻ ؾي٫بض ٲهطٜ ٲي قٹز ذٹززاضي ٦طزٺ ٸ  .2

 بقيس .ؾٗي ٦ٷيس ثب اٞطاز ؾي٫بضي ضٞز ٸآٲبز ٶساقشٻ ث

ثطاي زضٲبٴ ثيٳبضيٽبي ػؿٳي ٸ ضٸاٶي ذٹز ؾٗي ٦ٷيس اظ ضٸقٽبي ٲٷ٣ُي ٸ ٲٷبؾت ٲبٶٷس ٲكبٸضٺ،  .3

 دعق٥ ٸ ضٸاٶكٷبؼ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس. 

ذبٶٹازٺ ثبيس دٷبټ٫بٺ ٸ ٲحيٍ اٲٵ ٸ آؾبيف ثطاي ٞطظٶساٴ ثبقس ٸ ٸاٮسيٵ ٲٹْٟٷس ثُٹض ٚيط  .4

 ٦ٷشط٬ زاقشٻ ثبقٷس . ٲؿش٣يٱ ثط ضٞز ٸ آٲسټب ٸ زٸؾشبٴ ٞطظٶس ذٹيف ٶٓبضر ٸ 

اٞطاز ؾي٫بضي ٖصض ٸ ثٽبٶٻ ټبي ظيبزي ثطاي ٲهطٜ ؾي٫بض زاضٶس اٲب ثٻ ټط حب٬ ٖٯز ٲهطٜ ؾي٫بض  .5

ټط چٻ ثبقس ايٵ ذٹز ٞطز اؾز ٦ٻ ٲؿئٹ٬ ضٞشبضټبي ذٹيف اؾز ٸ ثبيس زض نسز انالح ذٹيف ثطآيس 

. 

ذؽ ٲي ثٯٗس. ثبٶسټبي سٹػٻ زاقشٻ ثبقيس ٲبض حيٹاٶي اؾز ٦ٻ اثشسا َٗٳٻ ذٹز ضا ٲؿٳٹٰ ٸ ؾ .6

ٲبٞيبيي ٲٹاز ٲرسض ٶيع ثٻ ټٳيٵ قيٹٺ ٖٳ٭ ٲي ٦ٷٷس يٗٷي اثشسا ضٸح ٸ ػبٴ ٸ ٚيطر اٞطاز ضا ٲؿٳٹٰ 

 ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اظ آٶٽب ثٻ ٖٷٹاٴ ثطزٺ اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ٸ قيطٺ ػبٶكبٴ ضا ٲي ذٹضٶس .

 ٲٹاْت ثبقيس ٲٳ٧ٵ اؾز اٞطازي ثطاي ٲٗشبز٦طزٴ قٳب ثطٶبٲٻ ضيعي ٦طزٺ ثبقٷس. .7

 ؾط ٲٷكب ټٳٻ اٖشيبزټب ثٻ اٸٮيٵ ٲطحٯٻ اؾشٗٳب٬ ٸ ٖسٰ ٲ٣بٸٲز زض ٲٹضز ديكٷٽبز ثط ٲي ٪طزز.  .8

ټط٪ع سهٹض ٶ٧ٷيس قٳب ٦ؿبٶي ٦ٻ ٲٗشبز قسٺ اٶس سٟبٸر ظيبزي زاضيس ٸ ث٫ٹييس آٶٽب اضازٺ ٶساقشٻ اٶس  .9

 ٸٮي ٲٵ زاضٰ چٹٴ ٲٗشبزٶس زض اثشسا ټٳيٵ سهٹض ضا زاقشٻ اٶس. 

ٸضظـ ثطاي ٲهطٜ ؾي٫بض يب ٲٹاز ٲرسض ٶشٹاٶيس ٶٻ ث٫ٹييس زض ٶٹثز سٟطيح ٸ ٶكبَي ٦ٻ زض  .10

 ټبي زي٫ط ټط٪ع ٶٳي سٹاٶيس ٲ٣بٸٲز ٦ٷيس .

ثساٶيس ٦ٻ ا٪ط ثٻ قٳب ؾي٫بض ديكٷٽبز ٦طزٶس ثب ٢بَٗيز ٸ نطيح ث٫ٹييس $ٶٻ# ٸ ثطاي ػٯٹ٪يطي  .11

 . اظ انطاض آٶٽب ٲٹيٹٔ ضا ٖٹو ٦ٷيس

 

 ريضُاي تزك سيگار 

ٻ ظٲبٴ زاضز. اثشسا ثبيس ذٹاؾز سب ثٗس سٹاٶؿز زض ثٽشطيٵ ضٸـ اثشسا ثبيس ثٻ آٴ سط٤ ؾي٫بض احشيبع ث 

٧ٞط ٦طز. سهٳيٱ ٪طٞز اضازٺ ضا س٣ٹيز ٶٳٹز . يطضټبي ٲبٮي ؾي٫بض ضا زاٶؿز. ي٥ ضٸظ ضا ثطاي سط٤ 



 

 

ؾي٫بض اٶشربة ٦طز. ٶحٹٺ ؾي٫بض ٦كيسٴ ضا سٛييط زټس ٸ اظ سٹنيٻ ټبي ثٽساقشي ضٸاٴ زضٲبٶي ٸ 

 ي ٶي٧ٹسيٵ اؾشٟبزٺ ٦طز.اؾشٟبزٺ ټٳعٲبٴ اظ ضٸقٽبي ٲرشٯٝ ٶشبيغ ثٽشطي زاضز.ػبي٫عيٷ

 

 ريش ضخػي 

قبٲ٭ سط٤ ي٧جبضٺ ٸ سط٤ سسضيؼي اؾز. سط٤ ي٧جبضٺ ٦ٻ زض ٲٹضز اٚٯت اٞطاز ٲٹ٣ٞيز آٲيع اؾز. زض  

ضٸظ سط٤ ٶب٪ٽبٶي ٸ ٦بٲ٭ ؾي٫بض ٦كيسٴ ضا ٲشٹ٢ٝ ٲي ٦ٷٷس.زض سط٤ سسضيؼي ثطاي اٞطازي ٦ٻ ثٻ 

ظ ثٻ ٖسز زض ضٸ 5ٶي٧ٹسيٵ ٸاثؿشٻ قسٺ اٶس ضٸـ ثٽشطي اؾز. ٦ٱ ٦طزٴ ؾي٫بض ٲهطٞي ضٸظاٶٻ سب حسٸز 

 سسضيغ ٸ زض َٹ٬ ي٥ ٲسر ٲكرم اٶؼبٰ ٲي قٹز. ايٵ ضٸـ ثٻ ظٲبٴ ثيكشطي ٶيبظ زاضز.

 ريش مذاخلٍ پشضك 

زض ٲٹضز يطضټبي ؾي٫بض ٸ ثيٳبضيٽب ٲي سٹاٴ   ٲكٹضر ثب دعق٥ ثؿيبض ؾٹزٲٷس اؾز. اظ ايٵ َطي١  

ٹسيٵ ٸ ضٸاٴ آٲٹظـ زيس. ثبيس اظ   سٹنيٻ ټبي ٖٯٳي اؾشٟبزٺ ٦طز ٸ ضٸقٽبي سط٤ ػبي٫عيٵ ٶي٧

زضٲبٶي قبٲ٭ ي٥ ؾطي سٹنيٻ ټبي ضٞشبضي ٖٳٯ٧طز ؾبزٺ اؾز. ايٵ سٹنيٻ ټب ثط دبيٻ ٖٯز ؾي٫بض 

 ٦كيسٴ اؾز ٦ٻ اظ َطي١ اٶؼبٰ سؿز چطا ؾي٫بض ٲي ٦كيس؟ ٲكرم ٲي قٹز.

ػبي٫عيٵ ٶي٧ٹسيٵ : قبٲ٭ ٢طل ټبي ٲ٧يسٶي ، آزاٲؽ ٸ ثطچؿت ٶي٧ٹسيٵ اؾز. زض حب٬ حبيط 

زٺ اظ ثطچؿت اؾز ٦ٻ ٲشبؾٟبٶٻ سٽيٻ آٴ زض ٦كٹض ٲب ٲؿشٯعٰ نطٜ ټعيٷٻ ظيبز ٲٹططسطيٵ ضاٺ اؾشٟب

اؾز . زض ٲط٦ع ٲكبٸضٺ  سط٤ ؾي٫بض اظ آزاٲؽ ټبي ٶي٧ٹسيٵ اؾشٟبزٺ ٲي قٹز . ٪طٸٺ زضٲبٶي قبٲ٭ 

اؾشٟبزٺ اظ ضٸقٽبي ٲرشٯٝ سط٤ ثٻ نٹضر زؾشٻ ػٳٗي ٸ ثحض ٖٳٹٲي اؾز ٦ٻ ٶشبيغ ٲكرم 

 ٲٟيسسط اؾز . ؾبذشٻ ٦ٻ ضٸـ ٲساذٯٻ دعق٥
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 قليان   

ايٵ دسيسٺ زض حب٬ حبيط ثٻ ي٥ ٲًٗ٭ دٷٽبٴ اػشٳبٖي سجسي٭ قسٺ اؾز  اظ آٴ ػٽز چٽطٺ  

يطض سط اظ  ٱٚيط ٢بث٭ اٖشيبز ٲي زاٶٷس  يب ٦ ٸ ٲٷٟٹضي ثٻ ذٹز ٪طٞشٻ اؾز ٦ٻ اٚٯت آٴ ضا ثي يطض

 ؾي٫بض ٲيساٶٷس .

آة ٲٹػٹز زض ٢ٯيبٴ ٶٻ سٷٽب ذبنيز سهٟيٻ ٦ٷٷس٪ي ٸ ٲحبٞٓشي زض ٲ٣بث٭ زٸز ٶبقي اظ ؾٹذشٵ  

 سٷجب٦ٹ ٶساضز ثٯ٧ٻ ثٻ زٮي٭ اٞعايف ضَٹثز ثبٖض ٲيعاٴ ػصة  ضيٹي آٴ ٶيع ٲي ٪طزز.

  بض ٶيؿز ثٯ٧ٻ ثًٗي ٲٹاز ذُطٶب٤ اظ ٢جي٭ ٢يط يب زٸزٺ٢ٯيبٴ ٶٻ سٷٽب ٦ٳشط اظ ؾي٫ ٲٹازؾٳي   

 ٸ ٶي٧ٹسيٵ ٲٹػٹز زض زٸزٺ آٴ اظ ؾي٫بض ثيكشط اؾز .   $ؾطَبٴ ظا # ٲٷٹ٦ؿيس ٦طثٵ

 ٲبزٺ ؾٳي ٸ ٲٽٯ٥ ٸاضز ضيٻ ٞطز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٸ اَطاٞيبٴ ذٹاټس قس . 600ثب ٲهطٜ ٢ٯيبٴ ثيف اظ  

ضذبٶٻ ټبي ؾي٫بض ؾبظي ٢طاض ٲي ٪يطز ٲ٣ساض سٷجب٦ٹ زض نٷٗز سٷجب٦ٹ  ٲطٚٹثشطيٵ آٴ زض اذشيبض ٦ب 

ٶد ؾي٫بض اؾز ٸ ثٻ ټٳيٵ زٮي٭ اٞعايف  50سب  20ٲهطٞي زض ٸٖسٺ ٢ٯيبٴ ٦كيسٴ ٲٗبز٬ ٲهطٜ 

ْبټط سٟٷٷي ثطاي ضٕٞ ٶيبظ ذٹز ثٻ ضٸـ ؾٽ٭ سطي ٦ٻ ټٳبٴ ٦ٷٷسٺ ثٻ  ؾُٹح ٶي٧ٹسيٵ ذٹٴ ٲهطٜ

 ٲهطٜ ؾي٫بض اؾز ضٸي ٲي آٸضز 

 

وخ سيگار را  011قليان، يك ليتز ديد سمي تزاتز تا مػزف كىىذٌ يك 

 مي تلؼذ

ؾي٫بض ٸ " زض ټٷٹظ قجٽبر ٸ ٶ٣بٌ ٲجٽٱ ثؿيبضي زض شټٵ ػبٲٗٻ ٲهطٞي ٲب ٸػٹز زاضز ٸ ايٵ ٲٹضز

 ٦ٻ اظ ٢جح اػشٳبٖي ٦ٳشطي ثطذٹضزاض ټؿشٷس ثيكشط زيسٺ ٲي قٹز . "٢ٯيبٴ 

اؾشٗٳب٬ ٢ٯيبٴ ثي يطض اؾز ، سح٣ي٣بر ثط ذالٜ ثؿيبضي ٣ٖبيس ٸ ثبٸضټبي ؾٷشي ٦ٻ ٲي ٪ٹيٷس 

ٲٷشكطٺ اظ ٢ٯيبٴ حبٸي ٲ٣بزيط ثي قٳبضي ٲٹاز ؾٳي ٲي ثبقس، ايٵ ٲٹاز ثٗٷٹاٴ   ٶكبٴ زازٺ ٦ٻ زٸز

ٖٹاٲ٭ انٯي ثطٸظ ؾطَبٴ ضيٻ ،ثيٳبضي ټبي ٢ٯجي ٸ ٖطٸ٢ي ٸ ؾبيط ثيٳبضي ټب قٷبذشٻ قسٺ اٶس ٸ 

 ٶي اٖشيبز آٸض اؾز .  ٶي٧ٹسيٵ حبن٭ اظ زٸز ٢ٯيبٴ ټٳبٶٷس ؾبيط ٲٹاز زذب



 

 

 ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٢ٯيبٴ زض ټط ثبض ٲهطٜ زٸز ثؿيبض ظيبزي ضا زض ٲ٣بيؿٻ ثب ٦كيسٴ ي٥ ٶد ؾي٫بض زضيب

،  قٹز ٦ٻ ثركي اظ ٶي٧ٹسيٵ ٲٹػٹز زض زٸز ٢ٯيبٴ زض اطط ٖجٹض اظآة ػسا ٲي ثب ٸػٹز ايٵ. ٦ٷٷس ٞز ٲي

 اظٺ اي اؾز ٦ٻ ايؼبز ٸاثؿش٫ي ٲي ٦ٷس . ٲيعاٴ ٶي٧ٹسيٵ زضيبٞشي زض اٞطاز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٢ٯيبٴ ثٻ اٶس

سب  40ٶد ؾي٫بض زض ضٸظ ٲهطٜ ٲي ٦ٷٷس ٸثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ثب  12سب  8اٞطاز ؾي٫بضي ثٻ َٹض ٲشساٸ٬ 

ٮيشط زٸز ؾٳي اؾشٷكب٠ ٲي ٦ٷٷس . ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ٲهطٜ  6/0سب 5/0د٥ زض ضٸظ حسٸز  75

 200سب  50ز٢ي٣ٻ َٹ٬ ٲي ٦كس حسٸز  80سب  ٦20ٷٷسٺ ٢ٯيبٴ زض ټط ٸٖسٺ ٲهطٜ ٦ٻ ثٻ َٹض ٲشساٸ٬ 

 سب ي٥ ٮيشط زٸز ؾٳي ضا ٸاضز ضيٻ ټب ذٹز ٲي ؾبظٶس . 15/0د٥ ٲي ظٶس ٸټط ي٥ د٥ حبٸي 

ٶد  100ثٻ ٖجبضر زي٫ط اظ ٶٓط ٲٹاػٻ ٸ اؾشٷكب٠ زٸز، ټط ٞطز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٢ٯيبٴ زض ټط ٸٖسٺ ٲٗبز٬ 

بٴ ٸ اَطاٞيبٴ آٶٽب ٦ٻ زض ٲٗطو زٸز سحٳٯي يب ثيكشط ؾي٫بض زٸز زضيبٞز ٲي ٦ٷس،ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٢ٯي

آٴ ٢طاض زاضٶس ټٳچٹٴ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ؾي٫بض ٲجشال ثٻ اٶٹأ ؾطَبٴ ټب ،ثيٳبضي ټبي 

 ٢ٯجي،ٖطٸ٢ي،سٷٟؿي ٸ اططار ؾٹء آٴ ثط ثبضزاضي ذٹاټٷس قس . 

ٲيعاٴ ٲٷٹ ا٦ؿيس ٦طثٵ ٞٯعار ؾٷ٫يٵ ٸسط٦يجبر قيٳيبيي ؾطَبٴ ظا ٲٷشكطٺ اظ احشطا٠ شٚب٬ ٸيب ٲٹاز 

ايؼبز ٦ٷٷسٺ حطاضر زض ٢ٯيبٴ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾي٫بض ثٻ ٲطاست ثيكشط اظ اططار ؾٹء آٴ ٶيع چٻ ثطاي 

يٳبضي ټبي ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٸ چٻ اٞطاز زض ٲٗطو زٸز سحٳيٯي ٞطاسط ٲي ثبقس . ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ث

ٲٷش٣ٯٻ اظ َطي١ زټبٴ ٸ زٶساٴ آٮٹزٺ زض اطط اؾشٟبزٺ ٲكشط٤ اظ ٢ٯيبٴ ټٳچٹٴ ؾ٭ ٸ ټذبسيز ٢بث٭ 

 ثطضؾي ٲي ثبقس . 

سٹسٹٴ ٸسٷجب٦ٹي اؾشٟبزٺ قسٺ زض ٢ٯيبٴ اظ ٶبظٮشطيٵ ٸ دؿشطيٵ سٹسٹٴ ٸسٷجب٦ٹي ٲٹػٹز اؾز ٸ زض ٸا٢ٕ 

يب ٲيٹٺ اي حبٸي  ُطٺ زض سٷجب٦ٹټبي ٲٗ؛اؾبٶؽ ٸ ُٖطټبي اؾشٟبزٺ قس ذُط ٶب٦شطيٵ ْآٴ ٲي ثبقس

ټعاضاٴ ٲبزٺ ؾٳي ٸ ٦كٷسٺ اؾز ٸ ثيٳبضي ټبي ٲٷش٣ٯٻ اظ َطي١ زټبٴ ٸزؾشبٴ آٮٹزٺ زض اؾشٟبزٺ 

 ٲكشط٤ اظ ٢ٯيبٴ ټٳچٹٴ ؾ٭ ٸ ټذبسيز ثٻ ٸيٹح زيسٺ ٲي قٹز .



 

 

 حطيص چيست؟

قبټساٶٻ اؾز ٦ٻ ثٻ اي يب ذب٦ؿشطي ٲكش١ اظ ثط٨، زاٶٻ، ضيكٻ ٸ ٪٭ ِ ٪يبٺ  سط٦يت ؾجع، ٢ٽٹٺ

 MARY#، ٲطي ػيٵ $WEED# ، ٖٯٝ ټطظ$GRASSټبي حكيف، ٲبضي ػٹاٶب، ٖٯٝ $  ٶبٰ

JANE ػبٰ $ٸ ،#POT سطيٵ ٲبزٺ  ، ثٷ٩، ٪بٶؼب، قبټساٶٻ ٸ... #ټٱ ٲٗطٸٜ اؾز. ايٵ ٲبزٺ ضايغ

.                                                                      ٚيط٢بٶٹٶي ٲٹضز ٲهطٜ زض ػٽبٴ اؾز

ټبي ٶبقي اظ سط٤ زض ٲٗشبزيٵ ٲحسٸز ثٻ   ٸاثؿش٫ي ثٻ حكيف، ضٸاٶي ٸ ٚيط ػؿٳي اؾز. ٶكبٶٻ

ټب   اقشٽبيي ٸ سٽٹٔ ذٟيٝ اؾز ٸ ټٳٻ ايٵ ٶكبٶٻ ذٹاثي، ثي  ٢طاضي، ثي   دصيطي، ثي اٞعايف سحطي٥ 

 ٦ٷٷس ٦ٻ قرم ثٻ َٹض ٶب٪ٽبٶي ٲهطٜ ٲ٣بزيط ظيبز حكيف ضا ٢ُٕ ٦ٷس.  ٲيټٷ٫بٲي ثطٸظ 

آٸض زاضز. ټطزٸر ٲٹضخ يٹٶبٶي $٢طٴ دٷؼٱ  زاٶؿشٷس ٦ٻ حكيف اططار ٶكئٻ  اظ ټعاضاٴ ؾب٬ ديف ٲي

ټبي قبټساٶٻ ضا ضٸي ٲٷ٣٭ ؾطخ ٦طزٺ   ٢ج٭ اظ ٲيالز# ٢جيٯٻ چبزضٶكيٷي ضا سٹنيٝ ٦طزٺ اؾز ٦ٻ زاٶٻ

قسٶس. حكيف ٶبٰ ٲرشهط ثٹسٻ قبټساٶٻ اؾز. سٳبٰ اػعاء  ٽٯٻ قبزي اظ چبزض ذبضع ٲيٸ ثب ؾطزازٴ ټٯ

# ٞطاٸاٴ - ? THC -9سشطا ټيسضٸ٦بٶبثيٷٹ٬ $ - 9 ?-ايٵ ٪يبٺ ذبنيز ضٸاٶ٫طزاٴ زاضز ٦ٻ اظ ثيٵ آٶٽب 

ي٭ اي ٲب ټبي ٪ٯساض ٪يبٺ يب اظ سطقح ضظيٷي ٢ٽٹٺ  سطيٵ اٶٹأ حكيف اظ ؾطقبذٻ  سط اظ ټٳٻ اؾز. ٢ٹي

آيس.  قٹز ثٻ زؾز ٲي  ٶبٲيسٺ ٲي  HASHISHيب  HASHټبي آٴ ٦ٻ  ثٻ ؾيبٺ ذك٥ قسٺ ثط٨

٦ٷٷس. زض ٢طٴ ٶٹظزټٱ ٸ اٸاي٭  ثط٨ ټبي ذك٥ ٪يبٺ قبټساٶٻ ضا زاذ٭ ؾي٫بض ضيرشٻ ٸ آٴ ضا زٸز ٲي 

٢طٴ ثيؿشٱ اططار يس زضز، يس سكٷغ ٸ ذٹاة آٸض حكيف قٷبؾبيي قسٺ ثٹز. زض زټٻ چٽبضٰ ٢طٴ 

ٲبزٺ قيٳيبيي زض ٪يبٺ  400آٲس. ثيف اظ  ايٵ ٲبزٺ ػعٸ ؾيؿشٱ زاضٸيي آٲطي٧ب ثٻ حؿبة ٲي ثيؿشٱ

 زض اضسجبٌ اؾز.  -THC9?زضنس آٶٽب اظ ٮحبِ قيٳيبيي ثب  60حكيف ٸػٹز زاضز ٦ٻ 

 حطيص )تىگ(

اؾز ٦ٻ اظ ٪يبٺ قبټساٶٻ ٪طٞشٻ ٲي قٹز. ؾذؽ آٴ ضا  THCٲبزټبي نٳٛي ق٧٭ ٸ ؾطقبض اظ 

ذك٥ ٶٳٹزٺ ٸ زض اق٧ب٬ ٲرشٯٟي چٹٴ ٮٹٮٻ اي ،سرٱ ٲطٚي يب ٸض٢ٻ اي ٦ٯٹچٻ اي ٞكطزٺ زض آٸضزٺ 

ثطاي ٲهطٜ ايٵ ٢بٮت ټب ضا ذطز ٦طزٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ؾي٫بض ٸ ثب ديخ ٲهطٜ ٲي ٶٳبيٷس . ذبٸضٲيبٶٻ 

 ٴ اظ ٲٷبثٕ سٹٮيس حكيف ثٻ قٳبض ٲي ضٸز. ،قٳب٬ آٞطي٣ب،دب٦ؿشبٴ ٸ اٞٛبٶؿشب
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  # ټٱ ٲيNAILٸ ٶبذٵ $ JOINTقٹز ٦ٻ ثٻ آٴ ؾي٫بضي،   حكيف ثٻ نٹضر ؾي٫بض سسذيٵ ٲي

ز٢ي٣ٻ ثٗس ثٻ  30٪ٹيٷس. ثب سسذيٵ حكيف اططار ٶكئٻ آٸض آٴ ْطٜ چٷس ز٢ي٣ٻ ْبټط قسٺ ٸ حسٸز 

  ؾبٖز َٹ٬ ٲي 12سب  5يبثس. ثطذي اططار حط٦شي ٸ قٷبذشي  ؾبٖز زٸاٰ ٲي  4 سب  2ضؾس ٸ   اٸع ٲي

 ٦كس. 
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 محزيميت )تزك( مًاد مخذر چيست؟

 

زض اٞطاز ٲٗشبز ٶكب ٶٻ ټبي سط٤ ثٗس اظ سٹ٢ٝ ٲهطٜ ْبټط ٲي ٪طزز. ٲحطٸٲيز اظ ٲٹاز ٲٗٳٹالً 

 ٶبضاحشي ټبيي ضا ثٻ ٸػٹز ٲي آٸضز ٸٮي ثٻ ٲط٨ ٲٷؼط ٶٳي ٪طزز. 

اظ زاضٸ ټب اؾز .  اٖشيبز زاضٸيي ثٻ ٲرسض ټب ي٥ ٸاثؿش٫ي ػؿٳبٶي يب ضٸاٶكٷبذشي ثٻ َج٣ٻ ي ذبني

زاضٸټبيي ټؿشٷس ،٦ٻ سٛييطاسي ضا زض دبؾد ثٻ احؿبؾبر سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس . ٲٹاز ٲرسض  ٲٹاز ٲرسض ،

ټٳچٷيٵ سٛييطار ذٯ٣ي ،ٶب ټكيبضي يب ذٹاة ٖٳي١ سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس . ٶٳٹٶٻ ټبي ايٵ ٖٹاٲ٭ قبٲ٭ 

ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٮي٭  ٲٹض ٞيٵ ٸ ٲشب زٸٴ ٲي ثبقس . قرم ٲٗشبز ثٻ ايٵ ٲٹاز ټطٸئيٵ ،٦سئيٵ ،

ٶساقشٵ دٹ٬ يب ٢طاض زاقشٵ زض ي٥ ٲحيٍ ٦ٷشط٬ قسٺ اظ ٢جي٭ ،ظٶساٴ ،ثيٳبضؾشبٴ يب  حٳبيز ٶكسٴ ،

ٲٹؾؿٻ اي زي٫ط ٦ٻ زض آٴ سٽيٻ ٲٹاز اٲ٧بٴ دصيط ٶجبقس ،اظ ٲٹاز ٲرسض ٲحطٸٰ ٪طزز . ټٳچٷيٵ ٲٳ٧ٵ 

ز ٲحطٸٲيز $٦ٷبضٺ ٮ ب.ح اؾز ذٹز قرم ػٽز اظ ثيٵ ثطزٴ اٖشيبز ـ سهٳيٱ ثٻ ٖسٰ ث٫يطز 

٪يطي # چ٫ٹٶٻ ايؼبز ٲي قٹز ؟ٞطز ٲٗشبز ٦ؿي اؾز ٦ٻ ؾبث٣ٻ َٹالٶي ٸ يب ٲ٧طض اظ ٲهطٜ ٲٹاز ضا زض 

ي٥ زٸضٺ ٸؾيٕ زاضز . زض اٞطاز ٲٗشبز ٶكب ٶٻ ټبي سط٤ ثٗس اظ سٹ٢ٝ ٲهطٜ ْبټط ٲي ٪طزز. ٲحطٸٲيز 

ٲٷؼط ٶٳي ٪طزز .چ٫ٹٶٻ حبٮز ٦ٷبضٺ اظ ٲٹاز ٲٗٳٹالً ٶبضاحشي ټبيي ضا ثٻ ٸػٹز ٲي آٸضز ٸٮي ثٻ ٲط٨ 

ٮز ٲحطٸٲيز اظ ٲٹاز ٲجشٷي ثطا يٵ ان٭ اؾز ٦ٻ ثٽشط  ٪يطي زضٲبٴ ٲي ٪طزز ؟زض ٲبٴ ٲٹ١ٞ حب

ٲحطٸٲيز زازٺ قٹز ثسٸٴ ايٷ٧ٻ  اؾز ثطاي قرم ٲ٣بزيط ٦بٞي زاضٸ ػٽز ذالل قسٴ اظ ٶكبٶٻ ټبي

٦شط زض ٲبٴ ضا ثب زازٴ ٲشبزٸٴ زض ثط ٪طٞش٫ي قٗٹض يب اٞعايف آٴ ٲٷؼط ٪طزز. زضٲبٴ ٲشبزٸٴ :ز ثٻ

ٲطاح٭ اٸ٬ ْبټط قسٴ ٶكبٶٻ ټبي ٲحطٸٲيز قطٸٔ ٲي ٦ٷس . ٲشبزٸٴ ي٥ زاضٸي ثكط ؾبذشٻ َٹالٶي 

اطط اؾز ٦ٻ ثطاي زضٲبٴ ٲحطٸٲيز زاضٸ يي ٲٗشبزاٴ ثٻ ٲٹضٞيٵ ٸ ټطٸئيٵ ث٧بض ٲي ضٸز .ٲشبزٸٴ اظ 

ټب زازٺ ٲي قٹز . ؾذؽ ز٦شط ثٻ سسضيغ  ؾبٖز ٸ سب ظٲبٴ ٶبدسيس قسٴ ٶكبٶٻ6-4َطي١ زټبٴ ٸ زض ټط 

ٲ٣ساض ٲشبزٸٴ ضا ٦ٱ ٲي ٦ٷس .٦ؿبٶي ٦ٻ اٖشيبز ٢ٹي سطي زاضٶس ٲٳ٧ٵ اؾز چٷسيٵ ٲب زض ثطٶبٲٻ 

زضٲبٶي ٲشبزٸٴ ثب٢ي ثٳبٶٷس . ٪طچٻ ٲشبزٸٴ ذٹزـ ٶيع ي٥ زاضٸي اٖشيبز آٸض اؾز ٸ ثًٗي اظ ٲطزٰ 

اٖشيبز ثٻ ٲشبزٸٴ ٸ ػؿشؼٹي آٴ سٛييط ٲي زټٷس اٖشيبز ثٻ ټطٸئيٵ ٸ ضٞشبض ػؿشؼٹي زاضٸ ضا ثٻ َطٜ 

،اٲب ٦ٷشط٬ اٖشيبز ثٻ ٲشبزٸٴ آؾبٶشط اؾز .زضٲبٴ ټبي زاضٸيي زي٫ط :ي٥ زاضٸيي ػبٶكيٵ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ 

اؾز دعق٥ قطٸٔ ٦ٷس ،اؾشٟبزٺ اظ ٦ٯٹ ٶيسيٵ اؾز ،زاضٸيي ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ثطاي سط٤ اٖشيبز ثٻ 

ض ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس  ٲٗٳٹالً ٦ٯٹ ٶيسيٵ ؾٻ ثبض زض ضٸظ ٸ زض ي٥ ؾي٫بض ٶيع ثٻ ٲبٶٷس اٖشيبز ثٻ ٲٹاز ٲرس

ضٸظٺ سؼٹيع ٲي قٹز . زض ايٵ زضٲبٴ ٦بټف ٲ٣ساض زاضٸ يطٸضسي ٶساضز .زضٲبٴ  14سب 10زٸضٺ ظٲبٶي 

ضٸاٶكٷبذشي :ز٦شط يب ٲكبٸض ثٻ قرم ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس سب ثٟٽٳس ٦ٻ ي٥ ٲك٧٭ زاضٸيي زاضز . ټٳچٷيٵ 



 

 

٦ٷس سب ٞكبض ظاټبي ٲٹػٹز زض ظٶس٪ي ذٹز ضا ٲكرم ٸ ضاټجطز ٲطا٢جز ثٽساقشي ثٻ قرم ٦ٳ٥ ٲي 

ټبيي ضا ثطاي ٲ٣بثٯٻ ٲٹطط ثب ٞكبض ٸ ايُطاة ايؼبز ٦ٷس . ز٦شط يب ٲطا٢ت ثٽساقشي ٪طٸټٽبي ذٹز يبضي 

ػبٲٗٻ ٶ٫ط ٦ٻ ٲٗٳٹالً سٹؾٍ ٲٗشبزيٵ ؾبث١ ټسايز ٲي قٹٶس ٸ يب ٲكبٸضٺ ټبي ٞطزي ٸيػٺ ٲٗشبزيٵ ضا 

اٮسيٵ ،اًٖبي ذبٶٹازٺ ٸ زٸؾشبٴ ٲي سٹاٶٷس ثطاي ايؼبز ي٥ ٪طٸٺ حٳبيشي ديكٷٽبز ٲي ٦ٷٷس . ٸ

ػٯؿبر ٲكبٸضٺ ټبي زاقشٻ ثبقٷس . ايٵ ػٯؿبر قرم ضا سكٹي١ ٲي ٦ٷس سب زض ثبضٺ ي احؿبؾبر 

 ذٹز حطٜ ثعٶس ٸ ٶيع ٲٳ٧ٵ اؾز اَالٖبسي زض ٲٹضز سٛصيٻ 

طاي ػٯٹ٪يطي اظ اٖشيبز ثٻ ٲٹاز ٸضظـ ،آضاٲف ٸ ضٸـ ټبي سٷٟؽ ٖٳي١ ثطاي قرم ٞطاټٱ ٶٳب يس .ث

ٲرسض چٻ ٦بضي ٲي سٹاٴ ٦طز :اظ ٲٹاز ٲرسض زٸضي ٦طز ٲ٫ط زض ٲٹاضزي ٦ٻ دعق٥ ثٻ زٮي٭ ٲؿبي٭ 

 َجي آٴ ضا سؼٹيع ٦طزٺ ثبقس ٦ٻ زض ايٵ ٲٹاضز ٶيع ٲهطٜ آٴ ضا ٲٹضز ثبظٶ٫طي ٸ ٸاضؾي ٢طاض ثسټيس. 

 

 ارتثاط تيه افسزدگي ي اػتياد

ټبيي ٦ٻ  ٖشيبز ٸ اٞؿطز٪ي، آ٪بټي اظ احشٳب٬ سكريم زٸ٪بٶٻ، ٸ اسربش زضٲبٴثب زاٶؿشٵ اضسجبٌ ثيٵ ا

 سٹاٴ ضاٺ ثٽجٹزي ٞطز ضا ټٳٹاض ٶٳٹز.  ټط زٸ ػٷجٻ ضا دٹقف زټس،ٲي

٦ٷٷس:  اي اؾز. دعق٧بٴ اٞؿطز٪ي ضا چٷيٵ سٗطيٝ ٲي اٞؿطز٪ي احؿبؼ ٸحكشٷب٤ ٸ آظاض زټٷسٺ

ايٵ اٮجشٻ ثب احؿبؼ ٞكبض « احؿبؼ زٮشٷ٫ي ٸ ٶبذٹقي ٦ٻ حسا٢٭ ثطاي زٸ ټٟشٻ ازاٲٻ زاقشٻ ثبقس.»

 ضٸاٶي يب ٚٳ٫يٵ ثٹزٴ زضثبضٺ ي٥ چيع يب ي٥ ٲٹيٹٔ ٲشٟبٸر اؾز. 

٦ٷس. قرم احؿبؼ ٚٳ٫يٷي  ؾس ٦ٻ ثسٸٴ زٮي٭ ٲٹػٽي ثطٸظ ٲيض اٞؿطز٪ي ٲٗٳٹالً ثٻ ٶٓط ٲي 

ټبيي ٦ٻ زض حبٮز ٖبزي ثطاي اٸ ذٹقبيٷس ثٹزٶس زي٫ط  ٦ٷس ثسٸٴ آٴ ز٢ي٣بً ٖٯز آٴ ضا ثساٶس. ٞٗبٮيز ٲي

 سٹاٶس ٲك٧٭ ٪طزز.  ٦ٷٷس. حشي ثيطٸٴ آٲسٴ اظ ضذشرٹاة ٶيع ٲي اٸ ضا ذٹقحب٬ ٶٳي

 

 تطخيع ديگاوٍ: 

اٖشيبز ٸ ټٱ ٖالٸٺ ثط آٴ، ي٥ ثيٳبضي ضٸاٶي ٲظ٭ اٞؿطز٪ي زاقشٻ ثبقس، ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٞطزي ټٱ   

زاضز. ايٵ ٖجبضر ثٻ دعق٧بٴ، دطؾشبضاٴ ٸ ؾبيط ٦بزض زضٲبٶي « سكريم زٸ٪بٶٻ»٪ٹيٷس ٦ٻ  دعق٧بٴ ٲي

 ټب ٸ ٲٹاٶٕ ايبٞي ضٸثطٸؾز.  ٦ٷس ٦ٻ ايٵ ثيٳبض زض ٲؿيط ثٽجٹز ذٹز ثب چبٮف يبزآٸضي ٲي

زټٷس. زض ثيٵ سٳبٰ اٞطازي ٦ٻ  ټبي ضٸاٶي، ذُط اثشالء ثٻ اٖشيبز ضا اٞعايف ٲي ياٞؿطز٪ي ٸ ؾبيط ثيٳبض 

"زاضاي ؾٹء ٲهطٜ اٮ٧٭ يب زاضٸ 29ټب سكريم زازٺ قسٺ اؾز،  ي٥ ٶٹٔ ثيٳبضي ضٸاٶي ثطاي آٴ



 

 

" اٞطازي ٦ٻ ؾٹء ٲهطٜ زاضٸ زاضٶس،  53"٦ؿبٶي ٦ٻ ؾٹء ٲهطٜ اٮ٧٭ زاضٶس ٸ 37ثبقٷس. ثيف اظ  ٲي

 ثبقٷس.  ي٥ ٶٹٔ ثيٳبضي ضٸاٶي ػسّي ٲيحسا٢٭ زاضاي 

 اٞؿطز٪ي زض ثيٵ ٦ؿبٶي ٦ٻ زاضاي ؾٹء ٲهطٜ اٮ٧٭ يب زاضٸ ټؿشٷس ثيكشط اظ ٲطزٰ ٖبزي قبيٕ اؾز. 

 

 

 تًاوذ تٍ اػتياد تياوجامذ؟  چزا افسزدگي مي

ضٸي ټبي اٞؿطز٪ي ثٻ اؾشٟبزٺ اظ اٮ٧٭ ٸ زاضٸټبي ٚيطٲؼبظ  ثطذي اظ ٲطزٰ ثطاي ضٕٞ ٖٹاضو ٸ ٶكبٶٻ 

 ٪ٹيٷس. ٲي« ذٹز زضٲبٶ٫طي»آٸضٶس. دعق٧بٴ ثٻ ايٵ دسيسٺ  ٲي

اضظـ ثٹزٴ ضا ٦بټف زټس. اٲّب  سٹاٶس ٲٹ٢شبً احؿبؼ ٚٳ٫يٷي، ٪ٷبٺ يب ثي اططار اٮ٧٭ يب زاضٸ ٲي  

سٹاٶس ثٻ  ټب اظ ثيٵ ضٞز، احؿبؾبر ثس زٸثبضٺ ثبظ ذٹاټٷس ٪كز. ايٵ چطذٻ ٲي ټٷ٫بٲي ٦ٻ اطط آٴ

 شبً ٲٗشبز قسٴ ثيبٶؼبٲس. اؾشٟبزٺ ٲساٸٰ ٸ ٶٽبي

سٹاٶس قرم ضا ثٻ ؾٹي اٖشيبز ؾٹ٠ زټس. اٞطاز اٞؿطزٺ ٲٗٳٹالً اظ اضسجبَبر  ديبٲسټبي اٞؿطز٪ي ٶيع ٲي

ټب زض  ٪يطٶس ٸ حشي ٲٳ٧ٵ اؾز زض حّٟ قٛ٭ ذٹز ٶيع ٲك٧٭ ديسا ٦ٷٷس. آٴ اػشٳبٖي ٦ٷبضٺ ٲي

ػشٳبٖي دكشيجبٴ، ثطاي آؾبيف ٸ ٪يط ٸ سٷٽب ټؿشٷس ٸ ثسٸٴ زاقشٵ ي٥ قج٧ٻ ا ثيكشط اٸ٢بر ٪ٹقٻ

 قٹٶس.  ضاحشي ثٻ اٮ٧٭ يب زاضٸ ٲشٹؾ٭ ٲي

ټب ٶيع ؾٹء ٲهطٜ اٮ٧٭ يب زاضٸ زاضٶس ضاحششط ٸ  ثطاي ايٵ ٪ٹٶٻ اٞطاز، ٸ٢ز ٪صضاٶي ثب ٦ؿبٶي ٦ٻ آٴ 

ټب ٦ٳشط اؾز. حشي ثطاي ٦ؿبٶي ٦ٻ اظ اٮ٧٭ يب زاضٸ ثطاي  سط اؾز ظيطا اٶشٓبضار اػشٳبٖي اظ آٴ آؾبٴ

اٶس، اٞؿطز٪ي احشٳب٬  قبٴ ضا اظ زؾز ٶسازٺ ٦ٷٷس ٸ اضسجبَبر اػشٳبٖي ضٲبٶ٫طي اؾشٟبزٺ ٶٳيذٹز ز

 زټس.  ذُط اثشالء ثٻ اٖشيبز ضا اٞعايف ٲي

دصيط ؾبذشٻ  ٦ٷٷس ٦ٻ ټٳبٴ چيعټبيي ٦ٻ ٞطز ضا زض ٲ٣بث٭ اٞؿطز٪ي آؾيت ثؿيبضي اظ دعق٧بٴ ٧ٞط ٲي 

 زټس.  ب زاضٸ ٢طاض ٲيټب ضا ثيكشط زض ٲٗطو ؾٹء ٲهطٜ اٮ٧٭ ي اؾز، آٴ

 

 اوجامذ؟  چٍ مًقغ اػتياد تٍ افسزدگي مي

ټبي اٖشيبز ٸ اٞؿطز٪ي ٲٳ٧ٵ اؾز ثؿيبض قجيٻ ټٱ ثبقٷس. ټٷ٫بٲي ٦ٻ اٞؿطز٪ي ثٻ َٹض  ٶكبٶٻ 

ٲؿش٣يٱ ثٻ ؾٹء ٲهطٜ اٮ٧٭ يب زاضٸ اضسجبٌ زاقشٻ ثبقس ٸ ثٻ َٹض ٲؿش٣٭ ٸػٹز ٶساقشٻ ثبقس، 

 ٪طزز.  قٹز ثٯ٧ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ديبٲس اٖشيبز ٲحؿٹة ٲي يزض ٶٓط ٪طٞشٻ ٶٳ« سكريم زٸ٪بٶٻ»

سٹاٶس ثٻ  ثطاي ٲظب٬، چٷس ٲك٧٭ ضٸاٶي ٲؿش٣يٳبً ثٻ ٦ٹ٦بئيٵ اضسجبٌ زاضٶس. ؾٹء ٲهطٜ ٦ٹ٦بئيٵ ٲي

سٹټّٱ، ايُطاة، ٲك٧٭ ذٹاة، ٲك٧٭ زض ضٸاثٍ ػٷؿي ٸ ي٥ ٶٹٔ اذشال٬ زض ذٯ١ ٸ ذٹ ٦ٻ قبٲ٭ 



 

 

٦ٻ ٞطز ٲهطٜ ٦ٹ٦بئيٵ ضا ٢ُٕ ٦ٷس، ٲك٧الر ضٸاٶي ٖٳٹٲبً اٞؿطز٪ي اؾز ٲٷؼط ٪طزز. اٲّب دؽ اظ آٴ 

 ټب ٸ زاضٸټبي سٷٟؿي، ټٳ٫ي زاضاي اططار ٲكبثٽي ثب ٦ٹ٦بئيٵ ټؿشٷس. قٹٶس. آٲٟشبٲيٵ ثٽشط ٲي

 

 

 

 

 

 درمان 

ټبي زضٲبٴ، زضيبٞشٵ ايٵ  ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٞطز ټٱ اٖشيبز ٸ ټٱ اٞؿطز٪ي زاقشٻ ثبقس، ي٧ي اظ ٶرؿشيٵ ٪بٰ

سٹاٶس اظ دطٸٶسٺ ثيٳبض ٸ سبضيرچٻ  اٶس. ايٵ اَالٔ ٲي ټب اٸ٬ّ ثٻ ٸػٹز آٲسٺ ٥ اظ آٴٶ٧شٻ اؾز ٦ٻ ٦ساٲي

ٲك٧الر اٸ ثٻ زؾز آيس. ثيٳبض قبيس ثشٹاٶس احؿبؼ اٞؿطز٪ي ٦ٻ ديف اظ ٲٗشبز قسٴ زاقشٻ اؾز ضا 

 سكطيح ٦ٷس. ٸ يب ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ سٹنيٝ ذٹززضٲبٶ٫طي ثب زاضٸ يب اٮ٧٭ ثذطزاظز. 

ؾز ٦ٻ اثشسا ثٻ ٞطز ٦ٳ٥ قٹز سب ٲهطٜ اٮ٧٭ يب زاضٸ ضا ٦ٷبض ث٫صاضز ٸ ؾذؽ ثطاي ٪بټي اٸ٢بر الظٰ ا 

ا٪ط ٲٗٯٹٰ ثبقس ٦ٻ اٞؿطز٪ي، ديبٲس اٖشيبز ثٹزٺ اؾز، زضٲبٴ اٖشيبز ٞؿطز٪ي ٲٹضز اضظيبثي ٢طاض ٪يطز. ا

 ٲٗٳٹالً سٷٽب ٦بضي اؾز ٦ٻ ثبيس اٶؼبٰ قٹز. 

ح ثبقس اٮجشٻ ثبيس ثٻ آٴ ٶيع دطزاذز. زض ايٵ ا٪ط اٞؿطز٪ي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲؿأٮٻ ػسا٪بٶٻ ټٱ ٲُط 

 ٪يطز.  ټبي سرههي ٸ زاضٸټبي يساٞؿطز٪ي نٹضر ٲي حبٮز زضٲبٴ اظ َطي١ ٲكبٸضٺ

ؾبظز. ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٞطزي احؿبؼ ٶٹٲيسي،  سط٦يت اٖشيبز ٸ اٞؿطز٪ي، زضٲبٴ ٸ ثٽجٹز ضا زقٹاضسط ٲي

 ض زقٹاضي اؾز. ٦ٷس، ٲ٣بثٯٻ ثب اٖشيبز اٸ ٦بض ثؿيب ٚٳ٫يٷي يب زضٲبٶس٪ي ٲي

ټبيي  اٲّب ثب زاٶؿشٵ اضسجبٌ ثيٵ اٖشيبز ٸ اٞؿطز٪ي، آ٪بټي اظ احشٳب٬ سكريم زٸ٪بٶٻ، ٸ اسربش زضٲبٴ

 سٹاٴ ضاٺ ثٽجٹزي ضا ټٳٹاض ٶٳٹز ٦ٻ ټط زٸ ػٷجٻ ضا دٹقف زټس ٲي

 



 

 

 آيا اكستاسي را مي ضىاسيذ؟

ECSTASY  ثٻ ٖٷٹاٴ آٲٟشبٲيٵ ثب ٖٹاضو ٦ٳي ثطاي ٦بټف  1960اظ حسٸز ٶيٳٻ ټبي زټٻ

اٞؿطز٪ي ٸاضز ثبظاض قس ٸ ثٻ نٹضر ٦ٹسبٺ ٲسر ثبٖض ثٽجٹز ايٵ ٲك٧الر قس اٲب ثٻ زٮي٭ ؾٹء ٲهطٜ 

ثبٖض ٲك٧الر ظيبزي ٲي قٹز ٦ٻ ثبٖض قسٺ اظ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲبزٺ ٲرسض ٶبٰ ثطزٺ قٹز. ايٵ زاضٸ 

ٲهطٜ ٲي قٹز. ٲٗٳٹالً زض دبضسي ټب ٸ ٲٽٳبٶي ټبيي ٦ٻ ثٻ ٲسر ظيبز ثٻ ض٢م ٸ ثٻ نٹضر ٢طل 

 #، اؾشٟبزٺ ٲي قٹز. RAVESدبي٧ٹثي ٲي دطزاظٶس$

ايٵ ٢طل اظ ٲٹازي ٦ٻ ثبٖض سٹټٱ ظايي ٲي قٹٶس ټٱ سك٧ي٭ قسٺ اؾز. ايٵ ٢طل ظٲبٶي ٦ٻ ؾبذشٻ 

زي٫طي ټٱ ؾبذشٻ قٹز $ظيطا زض  ٲي قٹز، ٶٓبضسي ثط ضٸي آٴ نٹضر ٶٳي ٪يطز ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٲٹاز

٦بضذبٶٻ ټبي ٲٗشجط ؾبذشٻ ٶٳي قٹز ٸايٵ ي٧ي اظ زاليٯي اؾز ٦ٻ ثبٖض قسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٢بچب٠ ٲٗطٞي 

 300قٹز#. اظ ٮحبِ ضٸاٶي ايٵ ٢طل ثبٖض اٖشيبز ټٱ ٲي قٹز ٦ٻ ثؿيبض ذُطٶب٤ اؾز. سب حسي ٦ٻ 

 ؾبٮٻ قٹز.  15ٲيٯي ٪طٰ اظ آٴ ٲي سٹاٶس ؾجت ٲط٨ ي٥ زذشط 

 تايذ تذاويم  Xآوچٍ اس اكستاسي يا قزظ 

احشٳب٬ ايؼبز ػٷٹٴ دبيساض حشي زض اٞطاز ٦بٲالً ؾبٮٱ ثب  ،  سح٣ي٣بر ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ ثطاؾبؼ آذطيٵ 

 ٲهطٜ ا٦ؿشبظي ثٻ اطجبر ضؾيسٺ اؾز. 

َي چٷس ؾب٬ اذيط ٲهطٜ ٪طٸټي اظ ٲٹاز اٖشيبزآٸض ٦ٻ ٞطٸقٷس٪بٴ ذيبثبٶي ٸ سٹظيٕ ٦ٷٷس٪بٴ ٲٹاز 

 آٶٽب ثٗٷٹاٴ ٢طل ټبي قبزي ٶبٰ ٲي ثطٶس ثيف اظ ٢ج٭ ضايغ ٪طزيسٺ اؾز.  ٲرسض اظ

ثٻ ٣ٖيسٺ ٦بضقٷبؾبٴ ٖسٰ اَالٔ ػٹاٶبٴ اظ ذُطار ٸا٢ٗي ايٵ سط٦يجبر ٸ زض زؾشطؼ ثٹزٴ آٶٽب اظ 

 ٖٯ٭ ايٵ اٞعايف اؾز. 

ظاض ٢بچب٠ اؾبٲي ذيبثبٶي ٸ اق٧ب٬ ثؿيبض ٲشٷٹٖي ٦ٻ ټٳ٫ي ثٻ نٹضر ٚيط٢بٶٹٶي سٹٮيس ٲي قٹٶس، زض ثب

قٷبذشٻ ٲي قٹٶس ظيطا ٦ٻ ٖٳسٺ  CLUB DRUGSٲٹازٲرسض ٲٹػٹزٶس ٦ٻ ثٻ َٹض ٦ٯي ثٗٷٹاٴ 

 ٲهطٜ آٶٽب زض ٲيٽٳبٶي ټبي قجبٶٻ اؾز. 

ايٵ زضحبٮي اؾز ٦ٻ ثًٗي سط٦يجبر ٲٹػٹز زض ايٵ ٢طل ټب ثب ايؼبز زٸضٺ ټبي قسيس ٞطاٲٹقي 

 بزآٸضي آٴ ثبقس ايؼبز ٦طزٺ اؾز. اٲ٧بٴ ؾٹء اؾشٟبزٺ ټبي ػٷؿي ضا ثسٸٴ آٴ ٦ٻ ٢بزض ثٻ ي

ثٻ ٖٯز سٹٮيس ٚيط٢بٶٹٶي ايٵ ٢طل ټب ا٦ظط آٶٽب اظ ٶٓط ٲيعاٴ ٲبزٺ ٲٹطط ٸ ٸػٹز سط٦يجبر آاليٷسٺ ٸ 

 ټٳطاٺ ٚيط٢بث٭ ديف ثيٷي ټؿشٷس. 



 

 

اٶٹأ سط٦يجبر زي٫ط اظ ػٳٯٻ ٦بٞئيٵ، ټطٸئيٵ،  MDMAثٻ ػعء  Xزض ٢طل ټبي ٲٗطٸٜ ثٻ 

ز٦ؿشطٸٲشٹضٞبٴ، اٞسضيٵ، ٞٷي٭ دطٸدبٶٹالٲيٵ، ٲشبٲٟشبٲيٵ، زيٟٵ ټيسضاٲيٵ، ٦شبٲيٵ، ٦ٹ٦بئيٵ ٸ 

زيبظدبٰ يبٞز ٲي قٹز ٸ اظ ٶٓط ٲ٣ساض ٲبزٺ ٶيع ايٵ ٢طنٽب ثؿيبض ٲشٛيطٶس ٸ ايٵ ٲٹيٹٔ ثبٖض ٲي قٹز 

 يٵ ٢طل ټب ثؿيبض ٲشٛييط ٸ ٚيط٢بث٭ ديف ثيٷي ثبقس. اططار ٸ آؾيت ټبي ايؼبز قسٺ سٹؾٍ ا

 تاثيزات ي مكاويسم اثز 

ا٦ؿشبظي زض ثسٴ اطط زٸ٪بٶٻ زاضز ثسيٵ سطسيت ٦ٻ ټٱ قجيٻ ثٻ ٲٹاز ٲحط٤ ثبٖض سحطي٥ ثيف اظ حس 

ٞطز ضا ثب ايؼبز  LCDؾيؿشٱ ټبي ٲرشٯٝ ثسٴ ٸ ٲٛع ٲي ٪طزز ٸ ټٱ ٲبٶٷس زي٫ط ٲٹازسٹټٱ ظا ٲظ٭ 

ٴ زچبض ػٷٹٴ آٶي ٲي ٦ٷس ٸ ثب اظ ثيٵ ضٞشٵ ٦ٷشط٬ ٞطز ثط ذٹز ٸ ثطزاقشٵ ٲٽبضټب اٲ٧بٴ سٹټٱ ٸ ټصيب

 اٶؼبٰ ضٞشبضټبي دطذُط ضا ثٻ قسر اٞعايف ٲي يبثس. 

سبطيط اٸٮيٻ احؿبؼ ٦بشة ثبال ضٞشٵ ذٯ١ ٸ اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ، اٞعايف اٶطغي ٸ ٦بټف اقشٽب ثٻ ؾطٖز ٸ 

ش٫ي ٲٟطٌ، ٖسٰ سٳط٦ع حٹاؼ، سحطي٥ دصيطي، ذٹاة ثٗس اظ چٷس ؾبٖز ػبي ذٹز ضا ثٻ احؿبؼ ذؿ

آٮٹز٪ي ٸ اٞؿطز٪ي ثطاي چٷسيٵ ضٸظ ٲي زټس ٸ ٞطز ثطاي ضټبيي اظ ايٵ حبالر ٶب٪عيط ثٻ ٲهطٜ ٲؼسز 

 ٲبزٺ ضٸي ٲي آٸضز ٦ٻ ايٵ ذٹز ثٻ ؾطٖز ثبٖض ٸاثؿش٫ي ٲي ٪طزز. 

٢طل ا٦ؿشبظي ٪عاضـ ايٵ زضحبٮي اؾز ٦ٻ ٲٹاضز ٲشٗسز ٸ ٲط٨ ٶب٪ٽبٶي ٣ٍٞ ثب ٲهطٜ سٷٽب ي٥ 

 قسٺ اؾز. 

تاثيز تز سيستم َاي مختلف تذن ايه تاثيزات ضامل مًارد سيز مي 

 تاضذ: 

ثسٴ ثٻ ٲٹازي سجسي٭ ٲي قٹز ٦ٻ ثبٖض ٶبثٹزي ؾٯٹ٬ ټبي ٲٛعي ٲي  ضطبثز قسٺ اؾز ا٦ؿشبظي ز .1

 ٪طزٶس. 

 ذ٭ ٲٛع ٲٛع ٸ اٖهبة: آؾيت ٚيط٢بث٭ ثط٪كز ثٻ ٶطٸٴ ټبي ٲٛع اٞعايف احشٳب٬ ذٹٶطيعي زا .2

 ٢ٯت ٸ ٖطٸ٠: اٞعايف يطثبٴ ٢ٯت ٸ ٞكبض ذٹٴ زض حس ذُطٶب٤.  .3

 ٦ٯيٻ: ٶبضؾبيي ټبي حبز ٦ٯيٹي  .4

 ٦جس: آؾيت ثٻ ؾٯٹ٬ ټبي ٦جس ٸ ثبال ضٞشٵ آٶعيٳٽبي ٦جسي ٸ يط٢بٴ.  .5



 

 

زؾش٫بٺ سٷٓيٱ زضػٻ حطاضر ثسٴ: ثبال ضٞشٵ قسيس زضػٻ حطاضر ثسٴ ٸ ٞكبض ذٹٴ ٸ يطثبٴ ٢ٯت  .6

 ٦ٻ ثب ټسض زازٴ آة ثسٴ ثسٸٴ احؿبؼ سكٷ٫ي ټٳطاٺ اؾز. 

زض قطايٍ ٦ٻ ذٹز ٞطز ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ثٻ ٖٯز ټيؼبٴ ٦بشة ٲشٹػٻ آٴ ٶٳي قٹز ي٧ي اظ ٖٯ٭ ٲط٨  .7

 ٲي ثبقس.  X.partyٶب٪ٽبٶي زض 

ثٻ َٹض ٲٗٷي زاضي اظ ٶٓط آٲبضي ثبال ضٞشٻ  HIVبٴ اذيطا٦ؿشبظي ٲيعاٴ اثشال ثٻ زض ٲهطٜ ٦ٷٷس٪ .8

 اؾز. 

 اذشال٬ زض يبز٪يطي ٸ ثٻ ذبَط آٸضزٴ ٲُبٮت آٲٹذشٻ قسٺ ايؼبز قسٺ اؾز.  .9

 اذشال٬ اٞؿطز٪ي ٖٳسٺ، اظ ٲك٧الر قبيٕ زض ايٵ اٞطاز اؾز.  .10

 اٞز سحهيٯي ٸ ٖٳٯ٧طز ٦بضي ٸايٕ زض آٶٽب ايؼبز قسٺ اؾز.  .11

 احشٳب٬ ٲهطٜ زي٫ط ٲٹاز ٲرسض زض ايٵ اٞطاز ثبالسط اظ اٞطاز ٚيطٖبزي اؾز.  .12

زض ثًٗي اٞطاز سؼطثٻ ٲ٧طض حبالر سٹټٳي ثؿيبض ٖصاة آٸض اٸٮيٻ ثٻ نٹضر ؾٟط ثس ثسٸٴ  .13

 ٲهطٜ ٲؼسز ٲبزٺ ايؼبز ٲي قٹز. 

احشٳب٬ ٢ٟ٭ قسٴ ٧ٞٽب ٸ ٪طٞش٫ي ًٖالر حٯ١ ٸ ٪طزٴ ٦ٻ ثب ذُط ثؿيبض ظيبز ذ٫ٟي ټٳطاٺ  .14

 اؾز اظ آطبض ايٵ ٲٹاز اؾز. 

ٲؿٳٹٲيز ثب ايٵ ٲٹاز، دبزظټطي ٶساضز ٸ زض ٲٹاضز حبز ٣ٍٞ اٲ٧بٴ زضٲبٴ ټبي ٶ٫ٽساضٶسٺ  .15

 ٸػٹز ذٹاټس زاقز. 

 ٲهطٜ ثٯٷس ٲسر ا٦ؿشبظي  .16

 اظ زؾز زازٴ اقشٽب ٸ ؾٹء سٛصيٻ  .17

 ست، سكٷغ ٸ ؾط زضز  .18

 ٮطظـ ٸ دطـ ًٖالر  .19

ٲي سٹاٶس ثٻ ق٧٭ ذُطٶب٦ي ازاٲٻ ديسا  ٶبٲٷٓٱ قسٴ يطثبر ٢ٯت ٸ سٷٟؽ ٦ٻ زض ٲٹاضزي .20

 ٦ٷس. 

 س٧طاض حط٦بر ٸ اٖٳب٬ ثي ټسٜ  .21

ثطٸظ حبٮز ټبي دبضاٶٹييس $ؾٹءْٵ#، سٹټٱ ٸ ټصيبٴ احؿبؼ حط٦ز ٸ ػٷجف حكطار زض ظيط  .22

 دٹؾز 

 ٲط٨ $ٲهطٜ َٹالٶي ٲسر ا٦ؿشبظي ثٻ ٲط٨ ٲٷشٽي ٲي قٹز. .23

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  " اكستاسي "آثار مػزف 

قٹز ټٳچٷيٵ سٹػٻ ٸ سٳط٦ع ٞطز ٶيع ثٻ زٶجب٬  ا٦ؿشبظي ثبٖض ايؼبز احؿبؼ ؾطذٹقي ٸ ٢سضر ٲي 

 يبثس.  ٲهطٜ ا٦ؿشبظي اٞعايف ٲي

ټب،  قٹز. زض ؾُح ذٹزآ٪بٺ، اٶ٫يعٺ  آ٪بٺ ٸ ٶبذٹزآ٪بٺ س٣ؿيٱ ٲي ضٸاٴ ثٻ ؾٻ ػعء ذٹزآ٪بٺ، ديف 

ضيٱ. س٧ٟطار ٸ احؿبؾبر ٲٹػٹز زض ضٞشبضټب ٸ احؿبؾبسي ٲُطح ټؿشٷس ٦ٻ ٶؿجز ثٻ آٶٽب آ٪بټي زا

 اٶس ٸ ٶؿجز ثٻ ؾُح ٶبذٹزآ٪بٺ آ٪بټي ٶساضيٱ.   آ٪بٺ ثب سٳط٦ع ٢بث٭ زؾشطؾي ؾُح ديف 

  ا٦ؿشبظي ثٻ ٲٗٷبي ػصثٻ اؾز. ػصثٻ ، حبٮشي زض ضٸاٴ اؾز ٦ٻ زض آٴ ؾُح ذٹزآ٪بٺ ٲٹ٢شبً ٲحٹ ٲي

٪يطز. احؿبؾبر، س٧ٟطار ٸ اٖٳب٬ ٲب   آ٪بٺ ٸ ٶبذٹزآ٪بٺ ذٹز ٢طاض ٲي  قٹز ٸ ٞطز زض ٲ٣بث٭ ؾُح ديف

٦ٷس. ثب اظ ثيٵ ضٞشٵ ٦ٷشط٬ ذٹزآ٪بٺ، ا٧ٞبض ٸ سٗبضيبر ٶبذٹزآ٪بٺ ثطٸظ ٲي   ضا ؾُح ذٹزآ٪بٺ ٦ٷشط٬ ٲي

٦ٷٷس. ٲظالً ٞطزي ضا زض ٶٓط ث٫يطيس ٦ٻ اظ اػشٳبٔ ٸحكز زاضز. ايٵ ٞطز زض قطايٍ ٲٗٳٹٮي اضسجبٌ  

. اٲب ثٻ زٶجب٬ ٲهطٜ ايٵ زاضٸ، سطؼ ذٹزآ٪بٺ ٸي اظ اػشٳبٔ ٦ٷس اي ثب اَطاٞيبٴ ثط٢طاض ٶٳي  نٳيٳبٶٻ 

يبثس. ټٳچٷيٵ زض قطايٍ   قٹز ٸ سٳبي٭ ٞطز ثٻ ثط٢طاضي اضسجبَبر اػشٳبٖي اٞعايف ٲي ٲحٹ ٲي 

قٹز ٦ٻ ثسٴ ضا زض   ټبي ذبني ٲي  ظا ٲٹػت سطقح ټٹضٲٹٴ َجيٗي، ٲٹاػٻ قسٴ ٲب ثب ٖٹاٲ٭ اؾشطؼ 

٦ٷس. سٳبٰ  س. ٲهطٜ ا٦ؿشبظي ٶيع چٷيٵ ٸيٗيشي ضا زض ثسٴ ايؼبز ٲي زټ ٸيٗيز ٞطاض ٸ ٪طيع ٢طاض ٲي 

 قٹز.   اٞشٷس ٸ اٶطغي ٞطز ظيبز ٲي  ټبي زٞبٖي ثسٴ ثٻ ٦بض ٲي ٲ٧بٶيؿٱ

َٹض ٦ٯي، اٶ٫يعٺ اٶؿبٴ ثطاي ټط ٖٳٯي اظ ؾٻ ٖبٲ٭  ثركي ضٸاٶي اؾز. ثٻ  ٲٽٳشطيٵ اطط ايٵ زاضٸ اٲٷيز 

٪طزاٴ احؿبؼ سطؼ ٸ ٪ٷبٺ ضا زض ضٸاٴ ثٻ  ٶٹٔ زاضٸټبي ضٸاٴ ٪يطز:ٖك١، سطؼ ٸ ٪ٷبٺ. ايٵ ٲٷكأ ٲي 

يبثس ٸ سٳبي٭ َجيٗي اٸ ثطاي ثط٢طاضي  ٶٟؽ ٞطز اٞعايف ٲي  ضؾبٶٷس. زض ٶشيؼٻ، اٖشٳبز ثٻ   حسا٢٭ ٲي



 

 

ټبي ضٸاٶي ذٹز احؿبؼ  قٹز. ټط ٞطز ثب ضقس ٲ٧بٶيؿٱ  اضسجبٌ نٳيٳبٶٻ ٞيعي٧ي ٸ ٖبَٟي ظٶسٺ ٲي 

قٹز. ا٪ط ٞطزي احؿبؼ اٲٷيز ضا ثب ٲهطٜ زاضٸ يب   يٍ ديطاٲٹٶف ؾبظ٪بض ٲي٦ٷس ٸ ثب ٲح  اٲٷيز ٲي

اـ ثطاي ذٯ١ چٷيٵ قطايُي ثٻ حسا٢٭ ٲي  ٲبزٺ ذبني ثٻ ضٸاٴ ذٹز اٮ٣ب ٦ٷس، زض زضاظٲسر سٹاٶبيي

٦ٷس ٸ ثٻ زٶجب٬ ٢ُٕ زاضٸ، ٞطز ثٻ ٸيٗيز ضٸاٶي  ضؾس. يٗٷي ا٦ؿشبظي ، ي٥ قرهيز ٦بشة ايؼبز ٲي  

 « ٪طزز. يٻ ثبظٲيٶبثؿبٲبٴ اٸٮ

قٹز. سٹػٻ ٸ سٳط٦ع ٞطز ٶيع ثٻ زٶجب٬ ٲهطٜ  ا٦ؿشبظي ثبٖض ايؼبز احؿبؼ ؾطذٹقي ٸ ٢سضر ٲي 

 يبثس.  ا٦ؿشبظي اٞعايف ٲي

قٹز. احؿبؼ ذكٷٹزي،  ز٢ي٣ٻ دؽ اظ ذٹضزٴ ٢طل ا٦ؿشبظي ْبټط ٲي  40سب  MDMA ،20اطط 

ز٢ي٣ٻ  90سب  60آيس. ايٵ آطبض  ٸػٹز ٲي   ٶكبٌ، نٳيٳيز ٸ ٶعزي٧ي ثٻ اٞطاز ثٻ ق٧٭ اٞطاَي زض ٞطز ثٻ

ضٸٶس ٸ   ؾبٖز دؽ اظ ٲهطٜ اظ ثيٵ ٲي 4سب  3ضؾٷس ٸ  دؽ اظ ٲهطٜ ا٦ؿشبظي ثٻ حسا٦ظط ذٹز ٲي 

 قٹز.  ذؿش٫ي، ايُطاة ٸ اٞؿطز٪ي ػبٶكيٵ آٶٽب ٲي 

زض ٲٹضز اذشالالر زض٦ي ٶبقي اظ ٲهطٜ ا٦ؿشبظي الظٰ ثٻ اقبضٺ اؾز ٦ٻ زض٤ ټط دٷغ حؽ زض ٞطز 

٦ٷس. زض حبٮز َجيٗي،   ٲرش٭ ٲي قٹز. يٗٷي ٞطز ثسٸٴ ٸػٹز ٲحط٤ ذبضػي، حؿي ضا زض٤ ٲي

قٹز. ثٻ زٶجب٬ ايؼبز اذشال٬ زض ؾيؿشٱ اٖهبة  ثطاي زض٤ ټط حؽ، ٢ؿٳشي اظ ٢كط ٲد ٞٗب٬ ٲي 

سطيٵ سٹټٱ زض ايٵ   قٹٶس. قبيٕ  ٲط٦عي، ٲٷب١َ ٲرشٯٝ ٢كط ٲد ثسٸٴ ٸػٹز ٲحط٤ ٸا٢ٗي ٞٗب٬ ٲي

قٷٹز. انُالح ػيٙ ثٷٟف  ثيٷس ٸ ٲي  ٦ٻ ٞطز نسايي ضا ٲي   ٌ ثٻ حؽ ثٹيبيي اؾز. يب ايٵٲيبٴ ٲطثٹ

قٷٹز ٸ ټٱ آٴ ضا ثٻ ضٶ٩  ظٶٱ. يٗٷي ټٱ نساي ػيٙ ضا ٲي  ضا ثطاي ٞٽٱ ثٽشط ايٵ ٸيٗيز ٲظب٬ ٲي 

قٹز. ٲظالً ٞطز نساي قرهي ضا ٦ٻ زض ٶعزي٧ي اٸ   ثيٷس. ټٳچٷيٵ، زض٤ ټط حؽ ظيبز ٲي  ثٷٟف ٲي

٦ٷس. ايٵ ٸيٗيز ثؿيبض ٸحكشٷب٤ ٸ   قٷٹز، يب ٲبٺ ضا ٮٳؽ ٲي كؿشٻ اؾز اظ ٞٹان٭ زٸضزؾز ٲي ٶ

قٹز. ثٻ زٶجب٬ ٲهطٜ ا٦ؿشبظي، قٗٹض، آ٪بټي ٸ ضٸاٴ ٞطز   دطيكي ٲي آٸض اؾز ٸ ٞطز زچبض ضٸاٴ ضٖت

 زاٶس ٦ٻ ٦ؼبؾز، ٦يؿز ٸ ٲشٗٯ١ ثٻ چٻ ظٲبٶي اؾز. ټٳچٷيٵ، ايٵ ٲبزٺ قٹز. اٸ ٶٳي  ٲرش٭ ٲي 

 « آٸضز. دصيطي ضٸاٶي ضا دبييٵ ٲي آؾشبٶٻ سحطي٥ 

٦ٷس. ايٵ اٞطاز  ٪صاضز ٸ ٞطز ضا ٲؿشٗس ػٷٹٴ ٲي   ټٳچٷيٵ ا٦ؿشبظي ثط ٢سضر ؾٷؼف ٸا٢ٗيز اطط ٲي

٦ٷٷس ٦ٻ ؾبيطيٵ   قٹٶس. ٲظالً ٧ٞط ٲي  ثرهٹل ٶؿجز ثٻ حط٦بر ٚيط٦الٲي اَطاٞيبٴ حؿبؼ ٲي

قٹز  ٦ٷٷس٪بٴ ا٦ؿشبظي ْبټط ٲي   ٦ٻ زض ٲهطٜٲكٛٹ٬ ثس٪ٹيي اظ آٶبٴ ټؿشٷس. ٲك٧٭ زي٫طي 

٦ٷس. ثٻ  ٦ٷٷس٪بٴ، ايٵ ؾٷسضٸٰ ثطٸظ ٲي  اؾز. ٲشأؾٟبٶٻ زض ٶيٳي اظ ٲهطٜ « ؾٷسضٸٰ دؽ اظ سٹټٱ»



 

 

٦ٷس. ايٵ  ايٵ سطسيت ٦ٻ قرم، دؽ اظ ٲحٹ آطبض ا٦ؿشبظي، سؼطثيبر ظٲبٴ ؾطذٹقي ضا زض٤ ٲي 

 قٹز.  ايٵ ٪طٸٺ ٲيٸيٗيز ٶبذٹاؾشٻ، ٲٹػت اٞعايف ٲي٭ ثٻ ذٹز٦كي زض 

اٞعايف ٢ٹاي ٧ٞطي، اٞعايف احؿبؼ ضيبيز اظ ٸيٕ ٲٹػٹز، اٞعايف اٶطغي ثسٴ، احؿبؼ ضاحشي ٸ 

آضاٲف، احؿبؼ ٶعزي٧ي ٸ سٗٯ١ ثٻ زي٫طاٴ، احؿبؼ ٖك١ ٸ ي٧سٮي ٸ ثركف ٸ ٖٟٹ، س٣ٹيز حؽ 

طاٴ، ٢سضزاٶي، احؿبؼ ُٖف، ٦بټف سٳبي٭ ثٻ ذٹضزٴ، انطاض ثٻ زض آٚٹـ ٪طٞشٵ ٸ ثٹؾيسٴ زي٫

اٞعايف ؾطٖز ٖٳ٭، حط٦بر ٚيطاضازي چكٱ، ٚيطاضازي ثٹزٴ احؿبؾبر، دطچبٶ٫ي ٸ حط٦ز زازٴ 

ټب ثٻ ټٱ، ٪طٞش٫ي ًٖالر، اٞعايف يطثبٴ ٢ٯت، دطٞكبضي  ظثبٴ ٸ ٥ٞ، زٶساٴ ٢طٸچٻ يب ؾبييسٴ زٶساٴ

ٞشٵ آة ټب، اٞعايف زٲبي ثسٴ يب ٦بټف آٴ، اظ زؾز ض ذٹٴ، ثي٣طاضي، ايُطاة ، ٶ٫طاٶي، ٮطظـ اٶساٰ

اٞعاي ا٦ؿشبظي ټؿشٷس.  ثسٴ، ؾطزضز، ؾط٪يؼٻ ٸ اظ ثيٵ ضٞشٵ سٗبز٬ اظ زي٫ط ٖالئٱ ٲهطٜ زاضٸي ضٸاٴ

ثٻ زٶجب٬ اٞعايف ٞٗبٮيز ؾيؿشٱ ٖهجي ذٹز٦بض ٸ دطٞكبضي ذٹٴ، ٞطز ٲؿشٗسِ اثشالء ثٻ حٳالر ٢ٯجي 

ثٻ ٲط٨ ٞطز ٢سض ظيبز اؾز ٦ٻ ٲٷؼط  ٖالٸٺ، ٪بٺ ٦بټف حؼٱ آة ثسٴ آٴ  قٹز. ثٻ ٸ ٲٛعي ٲي 

قٹز. ا٦ؿشبظي ، ټيذٹسبالٲٹؼ يب ٲط٦ع سٷٓيٱ حطاضر ثسٴ ضا ٶيع  زضٶشيؼٻ ٦بټف حؼٱ ذٹٴ ٲي 

٦ٷٷسٺ ثٻ ق٧٭ ٚيط٢بث٭ ٲٽبضي ثبال يب دبييٵ  زټس. زض ٶشيؼٻ زٲبي ثسٴ ٲهطٜ سحز سأطيط ذٹز ٢طاض ٲي

 ضٸز. ٲي 

 تخزية ريان ي جسم  

ـ قيٳيبيي ثٻ ٶبٰ ؾطٸسٹٶيٵ  ٲبزٺ ي٥ ٸاؾُٻ ٖهجي  ٪صاضز. ايٵ ا٦ؿشبظي اططټبي ٲشٗسزي ثط ٲٛع ٲي 

ـ قيٳيبيي زي٫طي ٦ٻ  ٦ٷس. ٸاؾُٻ ٖهجي  ضا آظاز ٸ ټٳچٷيٵ اظ ثبظػصة ؾطٸسٹٶيٵ ػٯٹ٪يطي ٲي

٪يطز، زٸدبٲيٵ اؾز . ٲ٣ساض زٸدبٲيٵ ٲٛع ضا ٦بټف   ٲيعاٴ سطقح آٴ سحز سأطيط ا٦ؿشبظي ٢طاض ٲي

 زټس.  ٲي

آطبض ٲرطثي ثط ٲٛع زاضز. ز٦شط ػٹضع ضي٧ٹضسٻ  MDMAزټس ٦ٻ   سح٣ي٣بر اذيط ٶكبٴ ٲي

$GEORGE RICAURTEقٷبؾي زاٶك٧سٺ دعق٧ي زاٶك٫بٺ ػبٴ ټبد٧يٷع آٲطي٧ب،   #، اؾشبز ٖهت

٦ٷٷس ٲُبٮٗٻ ٦طزٺ اؾز:   آٲسٺ اظ ٲٛع اٞطازي ضا ٦ٻ ا٦ؿشبظي ٲهطٜ ٲي زؾز   سهبٸيط ٦بٲذيٹسطي ثٻ

اٶس، ټطچٷس اظ ٶٓط  طسجٻ ٢طل ا٦ؿشبظي ٲهطٜ ٦طزٺٲ 200َٹض ٲشٹؾٍ  ؾب٬ ثٻ  ٦5ؿبٶي ٦ٻ زض َٹ٬ 

زټٷس. ټٳچٷيٵ اضسجبٌ ٲٗٷبزاضي ٲيبٴ  اٶس، زضػبسي اظ سرطيت ٲٛعي ضا ٶكبٴ ٲي  ضٞشبضي ٦بٲالً َجيٗي

زٞٗبر ٲهطٜ ا٦ؿشبظي ٸ ٲيعاٴ سرطيت ٲٛعي ثٻ زؾز آٲس. ز٦شط ضي٧ٹضسٻ زضيبٞز ٦ٻ ا٦ؿشبظي زض 



 

 

ثطز.   ټبي ؾبظٶسٺ ؾطٸسٹٶيٵ ضا اظ ثيٵ ٲي نس اظ ؾٯٹ٬زض 60سب  ٦20ٷٷس٪بٴ زائٳي ذٹز  ٲهطٜ 

 زټس.   ټب ٢سضر يبزآٸضي ٸ يبز٪يطي ٞطز ضا ٦بټف ٲي سرطيت ايٵ ؾٯٹ٬

 ٦ٷس.  ٲسر ايٵ زاضٸ ٖالئٱ ضٸحي ٸ ضٸاٶي ٲكبثٻ ثيٳبضاٴ اؾ٧يعٸٞطٴ ايؼبز ٲي  ٲهطٜ َٹالٶي

٪صاضز ٸ ٶ٣بيم غٶشي٧ي ايؼبز ٲي  # ٶيع اطط ٲي DNAا٦ؿشبظي ثط ؾبذشٳبٴ ٲبزٺ ٸضاطشي ٲٹػٹز ظٶسٺ $

 ٦ٷس. 



 

 

 اثزات كًتاٌ مذت 

ثبٖض اٞعايف اٶطغي ٸ سٹټٱ زض ٞطز ٲي قٹز. ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲي ٪ٹيٷس ٦ٻ ثٗس اظ ٲهطٜ   ا٦ؿشبظي 

ٷس.اظ زي٫ط اططار آٴ ٲي سٹاٴ ثٻ: زٶساٴ زٸؾز زاضٶس ثٻ زي٫طاٴ ٶعزي٥ قٹٶس ٸ ثب آٶٽب سٳبؼ زاقشٻ ثبق

، احشٳب٬ ثطٸظ  ٞكبضذٹٴ ٢طٸچٻ ٚيط اضازي، ٦بټف اٖٳب٬ ٲٽبضي ، سبضي زيس، اٞعايف يطثبٴ ٢ٯت ٸ

 سكٷغ ٸ...اقبضٺ ٦طز. 

طٜ ٦ٷٷسٺ ثٻ َٹض ثبٸض ٶ٧طزٶي ٸ َٹالٶي ٲٹاز سحطي٧ي ٲٹػٹز زض ٢طل ٲي سٹاٶٷس ثبٖض قٹٶس سب ٲه

ٲسر ثط٢هس ٦ٻ ا٪ط زض ايٵ قطايٍ ٪طٲب ٸ قٯٹٚي $ٲظالً زض ي٥ دبضسي# ټٱ ثبقس ٲٳ٧ٵ اؾز ؾجت 

ست ٸ اظ زؾز زازٴ آة ثسٴ $ثٻ ق٧٭ ٖط٠# قٹز. ايٵ قطايٍ ٲي سٹاٶس ٲٷؼط ثٻ اظ زؾز زازٴ 

ٲط٨ ضا ټٱ زيس. حشي ثٗس اظ ايٵ  ٖٳٯ٧طز ًٖالر، ٦ٯيٻ، ٢ٯت ٸ ٦جس قٹز. زض ايٵ نٹضر ٲي سٹاٴ

 اططار ٲك٧٭ زض ذٹاة، ايُطاة ٸ اٞؿطز٪ي ټٱ زيسٺ ٲي قٹز.

 

 اثزات طًالوي مذت 

اؾشٟبزٺ ٲ٧طض اظ ا٦ؿشبظي $ٸ يب اٖشيبز ثٻ آٴ# ٲي سٹاٶس ؾجت اظ ثيٵ ضٞشٵ ٸ سرطيت ؾٯٹ٬ ټبي سطقح 

بٞٓٻ، يبز٪يطي، زضز ٸ اقشٽب ٦ٷٷسٺ ؾطٸسٹٶيٵ قٹز. ايٵ ؾٯٹ٬ ټب ٶ٣ف ٲٽٳي زض حبٮز ضٸحي اٞطاز، ح

زاضٶس ٦ٻ سرطيت آٶٽب ؾجت اذشال٬ زض ٖٳ٭ آٶٽب ٲي قٹز $اذشال٬ زض حبٞٓٻ ٸ يبز٪يطي، ٦ٱ اقشٽبيي، 

 #.  ايُطاة ٸ  اٞؿطز٪ي اٞعايف احؿبؼ زضز،

زض يٳٵ ايٵ ٢طل ټب زض اٶٹأ ٶبٰ ټبي سؼبضي ٸ ثب آضٰ ټبي ٲرشٯٝ ؾبذشٻ ٲي قٹٶس. ٲظ٭: 

 ٲيشؿٹثيكي، ٲٹسٹضٸال ٸ... 

حب٬ ثبيس اظ ٦ؿبٶي ٦ٻ اظ ايٵ ٲبزٺ ذُطٶب٤ اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس دطؾيس ٦ٻ آيب حبٮز ؾطذٹقي ٲٹ٢ز 

 ثٻ ايٵ ټٳٻ اذشال٬ ٸ قبيس ٲط٨ ٲي اضظز؟؟!! 

 

 ػًارؼ پس اس مػزف اكستاسي :

 اذشالالر ثيٷبيي .1

 ٦بټف اقشٽب .2

 حط٦بر ٚيط َجيٗي چكٱ .3

 ٶح زٮرطاـ ضا زض دي زاقشٻ اؾز . سٹټٳبر ثيٷبيي ٸ ازضا٦ي ٦ٻ ثيكشطيٵ حٹازص ټٹٮٷب٤ ٸ ؾٹا .4

 ٢ٟ٭ قسٴ ٲبټيچٻ ټبي ٧ٞطي زض ؾبٖبر اٸٮيٻ ٲهطٜ . .5

 ديسايف حبٮز ذبل زض سٷٟؽ اٶؿبٴ .6
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 ؾبٖز 5اٮي  4نٹضر ٶب٪ٽبٶي ٦ؿت اٶطظي ٞطاٸاٴ ثٻ  .7

 ايؼبز ٸٮٕ قسيس ثطاي ٶٹقيسٴ آة .8

 تي خثزي اس مػزف قزظ َاي اكستاسي

زض حبٮي ٦ٻ ٲهطٜ ٞطاٸاٴ ٢طل ټبي قبزي، ضٸاٶ٫طزاٴ يب ا٦ؿشبظي ٦ٻ ثب ٶبٰ ٖٯٳي زي ا٦ؿي 

# ثبة ػسيسي ضا زض آؾيت ټبي اػشٳبٖي ٪كٹزٺ اؾز اٲب ٲؿئٹالٴ اٲط، آٲبضي اظ MDAMآٲٟشبٲيٵ $

 ٲيعاٴ ٸاضزار ٸ ٲهطٜ ايٵ زاضٸټب ٶساضٶس. 

MDAM ثٻ ٖٷٹاٴ زاضٸټبي اٞؿطز٪ي زض ػٯؿبر ضٸاٶ٧بٸي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي  1912 اظ ؾب٬

« دطٸاٶٻ ٢طٲع»، «ټيٹال»، «شبضاؾ»، «ثٷع»، «ٮٷ٫ط٪بٺ»٪طٞز ٸٮي اٲطٸظٺ ايٵ زاضٸټب ثب َطح ټبيي چٹٴ 

ثٻ ق٧٭ ٦ذؿٹ٬ ټبي قٟبٜ ٸ ٢طل ټبي ٲٗٳٹٮي زض زؾشطؼ ػٹاٶبٴ ٢طاض ٲي « نٹضر ذٷساٴ»ٸ 

٪يطز. زض حبٮي ٦ٻ ٲهطٜ ايٵ زاضٸټب، ٖٹاضو ٞطاٸاٶي زاضٶس ٸٮي س٣طيجبً ټٳٻ ػٹاٶبٴ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ اظ 

 اططار ٲرطة آٴ ثي ذجط ټؿشٷس.

ٻ، ٦جس ٸ ٶيع ٞطاٲٹقي ٸ ٖسٰ سٗبز٬ ، اظ ٖٹاضو ٢طل ټبي ثطٸظ آؾيت ټبي قسيس زض ثبٞز ٦ٯي

ا٦ؿشبظي اؾز ٦ٻ ثؿيبضي اظ ٲطاػٗٻ ٦ٷٷس٪بٴ ثٻ اٸضغاٶؽ ټب ثٻ آٴ ٲجشال ټؿشٷس ٸ ٲؿئٹالٴ ٶيطٸي 

اٶشٓبٲي ٶيع ايٵ ٖٹاضو ضا زض ٲيبٴ ػٹاٶبٴ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٲكبټسٺ ٦طزٺ اٶس. ٸٮي ثٻ ٪ٟشٻ ؾطټٷ٩ 

ٲٹضز ٲيعاٴ ٸاضزار ايٵ زاضٸټب ثٻ ٦كٹض ٸ ٲهطٜ آٶٽب ٸػٹز ٶساضز. ثٻ ضٸظثٽبٶي آٲبض ز٢ي١ ٸ ػبٲٗي زض 

ثطاثط ٲًطسط اظ ٲهطٜ  150سب  100 ، ٲهطٜ ايٵ زاضٸټب _آؾيت قٷبؼ _٪ٟشٻ ز٦شط ٲؼيس اثٽطي 

ټطٸئيٵ اؾز ٦ٻ ايٵ ٲؿئٯٻ، يٗٝ اَالٔ ضؾبٶي قٟبٜ زضثبضٺ اططار ٲرطة ٢طل ټبي قبزي آٸض ٸ 

 ض ٦كٹض ضا ٲكرم ٲي ٦ٷس. ٣ٞساٴ ثبٶ٥ اَالٖبسي آؾيت ز

ٮيال ٖٷبيشي، ٦بضقٷبؼ ٲؿئٹ٬ ٦ٳيشٻ ػٹاٶبٴ زض ؾبظٲبٴ زٞبٔ اظ ٢طثبٶيبٴ ذكٹٶز ايٷ٫ٹٶٻ ٲي ٪ٹيس: 

آٲبض ز٢ي٣ي زضثبضٺ سٗساز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٢طل ا٦ؿشبظي ٸ ٲيعاٴ ٞطٸـ آٶٽب زض ٲح٭ ټبي ٖٳٹٲي 

طٞشٻ سب ٢ٹٺ ٢ًبئيٻ آٲبض ٸ اض٢بٰ ٸػٹز ٶساضز ٸ ثيكشط ؾبظٲبٴ ټبي ٲطسجٍ ثب ػٹاٶبٴ اظ ثٽعيؿشي ٪

 ز٢ي٣ي زض ايٵ ذهٹل ٶساضٶس. 

اٮجشٻ ٶكؿز ټبيي ثيٵ ٲؿئٹالٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ؾبظٲبٴ ٲٯي ػٹاٶبٴ، ثٽعيؿشي، ٢ٹٺ ٢ًبئيٻ ٸ ٶيطٸي 

اٶشٓبٲي ثط٪عاض قسٺ ٸ ٢طاض اؾز ايٵ ؾبظٲبٴ ټب زض ؾب٬ ػبضي آٲبضټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲهطٜ ٢طل ټبي 

ٶبٴ ٲٗشبز ٸ ؾبيط آؾيت ټبي اػشٳبٖي اضائٻ ٦ٷٷس. ٸٮي سًٳيٷي زض ، زذشطاٴ ٞطاضي، ػٹا«ا٦ؽ»

ذهٹل نحز ٸ ؾ٣ٱ ايٵ آٲبضټب ٸػٹز ٶساضز. چٹٴ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٢طل ټبي ا٦ؿشبظي يب 



 

 

ضٸاٶ٫طزاٴ، ثٻ َٹض ٖٯٷي ثٻ ٲهطٜ ايٵ زاضٸټب ٶٳي دطزاظٶس ٦ٻ سٹاٶبيي قٳبضـ يب آٲبض٪يطي زض ايٵ 

 ذهٹل ضا زاقشٻ ثبقيٱ. 

اثٽطي زضثبضٺ آٲبضټبيي زض ذهٹل آؾيت ټبي اػشٳبٖي اْٽبض ٲي زاضز: ٲشأؾٟبٶٻ زض ز٦شط ٲؼيس 

ايطاٴ ثبٶ٥ آٲبض ٸ اَالٖبر آؾيت قٷبؾي ٸػٹز ٶساضز ٸ ټط ٦ؿي ثطاؾبؼ ْٵ ٸ ٪ٳبٴ ذٹز ٸ 

 ثطحؿت س٣طيت ٸ ايسٺ ټبي ذٹزـ ثٻ اٶشكبض آٲبض ٲي دطزاظز. 

ي ضٸاٶ٫طزاٴ اظ ؾٹي ذٹز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ايٵ اؾشبز زاٶك٫بٺ ايبٞٻ ٲي ٦ٷس: چٹٴ ٲهطٜ ٢طل ټب

٪عاضـ ٶٳي قٹز ٸ ػٹاٶبٴ زض ًٞبټبي ثؿشٻ، ايٵ ٢طل ټب ضا ٲهطٜ ٲي ٦ٷٷس ، سٷٽب اظ سٗساز ثيٳبضاٶي 

زضٲبٶ٫بٺ ټب ٸ  ، ٢ٯجي، ٲؿٳٹٲيز، حبٮز سٽٹٔ، زضز ٲٗسٺ ٸ... ثٻ ؾ٧شٻ ٲٛعي ٦ٻ ثٻ زاليٯي چٹٴ

 ثيٳبضؾشبٴ ټب ٲطاػٗٻ ٲي ٦ٷٷس ٲي سٹاٴ ثٻ آٲبضټبي زٸض اظ ٸا٢ٗيز زؾز يبٞز. 

اٲب ذجطټبي دطا٦ٷسٺ اظ ٸضٸز ٲساٸٰ، آٴ ټٱ ثب حؼٱ ثبالي ٢طل ټبي قبزي آٸض ثٻ ٦كٹض ح٧بيز ٲي 

ٶٹأ َي اَالٖيٻ ټبيي اْٽبض زاقشٻ اؾز، ا« ٶبػب»٦ٷٷس. آٴ َٹض ٦ٻ ؾشبز ٲجبضظٺ ثب ٲٹاز ٲرسض 

ٲرشٯٟي اظ ٢طل ټبي ا٦ؿشبظي سٹؾٍ ٢بچب٢چيبٴ زض َطح ټبيي چٹٴ اؾ٧ٯز، قٳكيط، ٲبض٤ ټبي 

 ذبضػي ٸٲبضٲٹٮ٥ ټبي ضٸي ٢طل ټب سٹظيٕ ٲي قٹز. 

ز٦شط ٞطػبز، آؾيت قٷبؼ ٸ اؾشبز زاٶك٫بٺ زض ٪ٟش٫ٹيي ٲي ٪ٹيس: سٗساز ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٢طل ټبي 

ٶٟط ثٻ زٮي٭ ٲهطٜ  4سب  2ټط ټٟشٻ ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ثيٵ ٲط٨ آٞطيٵ ضٸظ ثٻ ضٸظ اٞعايف ٲي يبثس. چٹٴ 

ٸ ٖٹاضو ػبٶجي آٴ چٹٴ ؾ٧شٻ ټبي ٲٛعي ٸ ٢ٯجي، سٹټٱ ظيبز، ٖسٰ سٗبز٬ ٸ « ا٦ؽ»٢طل 

ٲؿٳٹٲيز ثٻ زضٲبٶ٫بٺ ټب ٸ ثيٳبضؾشبٴ ټب ٲطاػٗٻ ٲي ٦ٷٷس. زض حبٮي ٦ٻ ايٵ ٢طل ټب ضا ضٸاٴ 

٦ٻ اٮجشٻ ايٵ زاضٸټب ٶيع ثب ٶٓبضر ٲؿش٣يٱ دعق٥ قٷبؾبٴ ثٻ ثيٳبضاٴ ضٸاٶي ٸ اٞؿطزٺ سؼٹيع ٲي ٦ٷٷس 

ٲهطٜ ٲي قٹز. ٸػٹز ٶبذبٮهي زض ايٵ زاضٸټب ٸ آٲٟشبٲيٵ ثيف اظ اٶساظٺ زض آٶٽب، ذُط ؾ٧شٻ ضا 

 اٞعايف ٲي زټس. 

ٶيعاقبضٺ ٲي ٦ٷس « ا٦ؽ»ٸي ثٻ سهبزٜ ٲٷؼط ثٻ ٲط٨ سٗسازي اظ ػٹاٶبٴ ثٻ ذبَط ٲهطٜ ٢طل ټبي 

 . 

ثٻ ٲهطٜ ثيف اظ حس ٢طل ټبي ا٦ؿشبظي زض ٲساضؼ زذشطاٶٻ اقبضٺ ٲي ٦بضقٷبؼ آٲٹظـ ٸ دطٸضـ 

٦ٷس ٸ ٲي ٪ٹيس: زض ٲساضؼ ٲٷب١َ ػٷٹثي، ثطذي اظ زذشطاٴ ٸ دؿطاٴ ثٻ ذبَط احؿبؼ ذٹزثعض٨ 

ثيٷي ثٻ ؾٳز ٢طل ټبي ا٦ؿشبظي ضٸي آٸضزٺ اٶس ٸ چٹٴ ٦ٳشط اٲ٧بٴ قط٦ز زض ٲيٽٳبٶي ټب ضا زاضٶس، 

 ٦ٷٷس.  ٢طل ټب ضا زض ٲساضؼ ٲهطٜ ٲي
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 رقع تا اكستاسي 

ا٦ؿشبظي ي٧ي اظ ٲكٽٹضسطيٵ ٲٹاز اٖشيبزآٸض ضايغ زض ٲيبٴ ػٹاٶبٴ اٲطٸظي اؾز. ثطاؾبؼ آٲبضټبي 

ثبض زض َٹ٬ ٖٳط ذٹز اظ ايٵ ٲبزٺ اؾشٟبزٺ  ٲيٯيٹٴ ػٹاٴ زض ؾطاؾط زٶيب حسا٢٭ ي٥  8/2سرٳيٷي، 

 زټٷس.   ٻ ٲياٶس ٸ ثؿيبضي اظ آٶبٴ، ثب ٸػٹز آ٪بټي اظ ٲربَطار احشٳبٮي، ٲهطٜ ايٵ ٲبزٺ ضا ازاٲ ٦طزٺ

قٹز. ٲيٽٳبٶي ټبيي ٦ٻ  ټبي ضيٹ ٲهطٜ ٲي   اي اؾز ٦ٻ زض ٲيٽٳبٶي ٲبزٺ« زاضٸي َطاح»ا٦ؿشبظي يب 

ض٢هٷس. زض ايٵ ٢جي٭   ټبي ٲشٳبزي ثب ٲٹؾي٣ي اٮ٧شطٸٶي٧ي ٸ ض٢م ٶٹض ٲي ٦ٷٷس٪بٴ آٴ ؾبٖز قط٦ز

ًٞبټبي ثبظ يب ٚيط٢بث٭ قٹز. ٲٗٳٹالً ضيٹ ضا زض  ثرف ٲهطٜ ٲي  آٸض ٸ ٞطح ټب، ٲٹاز قبزي ٲيٽٳبٶي

٦ٷٷس. ٸٮي ٪بٺ زض ٲحبٞ٭ ذبٶ٫ي ٶيع   ټبي ػٷ٫ٯي ٸ اٶجبضټبي ٲشطٸ٦ٻ ثط٪عاض ٲي ٦ٷشط٬ ٲبٶٷس دبض٤

٦كٷس،  ټب، ٦ٻ ثيف اظ زٸ ضٸظ َٹ٬ ٲي  قٹز. ټعاضاٴ ػٹاٴ زض ايٵ ٲيٽٳبٶي  چٷيٵ ٲؼبٮؿي ثطدب ٲي

سٹاٶٷس   ٦ٷس؛ زض ٶشيؼٻ، ايٵ اٞطاز ٲي  ٦ٷٷس. ا٦ؿشبظي ٲي٭ ثٻ ذٹضزٴ ٸ ذٹاثيسٴ ضا ٲٽبض ٲي  قط٦ز ٲي

ټبي ثؿيبض  آثي  ټبي چٷس ضٸظٺ قط٦ز ٦ٷٷس. اٮجشٻ ٪بٺ ٦ٱ ثسٸٴ ٶيبظ ثٻ ذٹضزٴ ٸ ذٹاثيسٴ زض ٲيٽٳبٶي

 آٸضز.  ٦ٷٷس٪بٴ ضا اظ دب زض ٲي  ثبض قط٦ز قسيس ٸ ذؿش٫ي ٲط٨ 

ب قبټس ٲهطٜ ايٵ ٦ٷٷس. ٸٮي ټٳٻ آٶٽ ټبي ضيٹ ا٦ؿشبظي ٲهطٜ ٶٳي  ٦ٷٷس٪بٴ ٲيٽٳبٶي ټٳٻ قط٦ز 

  ذُط اؾز. قٳب ضا آضاٰ ٲي  ٪ٹيٷس ٦ٻ ا٦ؿشبظي ثي ټب ٲي  ټب ذٹاټٷس ثٹز. ٞطٸقٷس٪بٴ ايٵ ٢طل  ٢طل

٦ٷس سب قبزسط ثبقيس ٸ ثٽشط ظٶس٪ي ٦ٷيس. اٲب ايٵ حبالر سٷٽب   ثطز. ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس ٸ زض٦شبٴ ضا ثبال ٲي 

آٸضز ٸ دؽ اظ ٪صقز  ٸػٹز ٲي   قٳب ثٻظٲبٴ ٦ٹسبټي ٸػٹز زاضٶس. ا٦ؿشبظي قبزي ٦بشثي ضا زض  ٲسر 

 سبٴ ضا سؼطثٻ ذٹاټيس ٦طز.   چٷس ضٸظ، ثسسطيٵ ٮحٓبر ظٶس٪ي

، ٲٹاضز ٲط٨ ٶبقي اظ ٲهطٜ ا٦ؿشبظي  1999سب  1998ټبي  ثطاؾبؼ ٶشبيغ آٲبضي، زض ٞبنٯٻ ؾب٬ 

زٶيب  ټبي ؾطاؾط ، اٸضغاٶؽ ثيٳبضؾشبٴ1999سب  1996زضنس اٞعايف يبٞشٻ اؾز. ټٳچٷيٵ اظ ؾب٬  400

اٶس. يٗٷي سٗساز ٲٹاضز ٲؿٳٹٲيز زض ايٵ  ثطاثط اٞعايف قٳبض ٲؿٳٹٲيز ثب ا٦ؿشبظي ٲٹاػٻ قسٺ 9ثب 

ؾب٬ ؾٵ زاقشٷس. ثًٗي اظ  25ٶٟط ضؾيس. ا٦ظطيز ٢طثبٶيبٴ ٦ٳشط اظ  2850ٶٟط ثٻ  319زٸضٺ ظٲبٶي اظ 

ط اظ ٲ٣بزيط ح٣ي٣ي ټب ثؿيبض ثيكش  قسٺ زض ايٵ ٲيٽٳبٶي  ػٹاٶبٴ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ٲيعاٴ ا٦ؿشبظي ٲهطٜ

٪عاضـ قسٺ اؾز. آٶٽب ثطاي ٦بؾشٵ اظ ٶ٫طاٶي ٸاٮسيٷكبٴ، ٲربَطار ٶبقي اظ ٲهطٜ ا٦ؿشبظي ضا 

 زټٷس.   ػعيي ػٯٹٺ ٲي

٪ٹيٷس ٦ٻ آطبض   ي٧ي اظ ٖٯ٭ اٞعايف ٲهطٜ ايٵ زاضٸ سجٯيٛبر ٚٯٍ زض ٲٹضز آٴ اؾز. ٲجٯٛبٴ آٴ ٲي

٦ٷس، زض ٲٗطو  ٞطزي ٦ٻ زض ٲيٽٳبٶي ضيٹ قط٦ز ٲي ٲًط ايٵ زاضٸ ثيكشط اظ اٮ٧٭ ٸ سٷجب٦ٹ ٶيؿز. ټط 

آٸض   ٪يطز. قطٸٔ ٲهطٜ ايٵ ٲبزٺ، حشي زض حس ي٥ سؼطثٻ، ٲط٨ ذُط اؾشٟبزٺ اظ ا٦ؿشبظي ٢طاض ٲي 



 

 

قبٴ ثب ٲهطٜ ايٵ زاضٸ ٶبثٹز قسٺ اؾز اظ ايٵ ٢طل ثب ٖٷٹاٴ ٦ٹ٦بئيٵ  اؾز. ٦ؿبٶي ٦ٻ ظٶس٪ي 

 ثطٶس.  ٲيٽٳبٶي ضيٹ ٶبٰ ٲي 

ٲيٯيٹٴ ٶٟط ش٦ط  8/1، ٦2001ٷٷس٪بٴ ا٦ؿشبظي ضا زض ؾب٬   زاضٸي آٲطي٧ب قٳبض ٲهطٜؾبظٲبٴ ٚصا ٸ 

ٲيٯيٹٴ ٶٟط اٞعايف يبٞشٻ ثبقس.  5/6ضؾس ٦ٻ ايٵ ض٢ٱ زض ؾب٬ ػبضي زض حسٸز   ٦طزٺ اؾز. ثٻ ٶٓط ٲي

ٶس ا اي ٦ٻ اظ ايٵ ٲبزٺ اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ؾبٮٻ  18سب  10، سٗساز اٞطاز  2001سب  1995ټبي  زض ٞبنٯٻ ؾب٬

زضنس اٞطازي ٦ٻ ٲهطٜ ا٦ؿشبظي ضا قطٸٔ  92زضنس اٞعايف يبٞشٻ اؾز. ټٳچٷيٵ  140زض حسٸز 

 اٶس.  ػٹاٶب، آٲٟشبٲيٵ، ٦ٹ٦بئيٵ ٸ ټطٸئيٵ ضٸي آٸضزٺ  اٶس، ثٗسټب ثٻ ٲٹاز زي٫طي ٲبٶٷس ٲبضي ٦طزٺ

 

 آير تزاي جًاوان  اي وطاط  مادٌ

ٸض ضا اٲشحبٴ ٦ٷس. ثؿيبضي اظ ػٹاٶبٴ سحز آ ټط ٞطزي ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زالي٭ ٲرشٯٟي زاضٸټبي ٶكبٌ 

ټبي  اٶ٫يع ٦بشة ٸ اظ ثيٵ ضٞشٵ ٲٳٷٹٖيز  سأطيط ؾرٷبٴ زٸؾشبٴ ذٹز، زض ٲٹضز ايؼبز احؿبؾبر ټيؼبٴ

٦ٷٷس. سٷف ٸ ٲك٧الر ذبضع اظ سٹاٴ ٞطز ٲكٹ٢ي ٶيطٸٲٷس ثطاي  اذال٢ي، اظ ايٵ ٲبزٺ اؾشٟبزٺ ٲي

اي ثطاي قطٸٔ ٲهطٜ آٶٽب ثبقس.  ٦ٷٷسٺ  ٹاٶس زٮي٭ ٢بٶٕس  ٲهطٜ چٷيٵ ٲٹازي اؾز، اٲب ثٻ سٷٽبيي ٶٳي

  ثًٗي اٞطاز ثطاي ضټبيي اظ آالٰ ٶبقي اظ نسٲبر ضٸحي يب ٲك٧الر ػؿٳي ثٻ ايٵ زاضٸټب دٷبٺ ٲي

ٸ ايؼبز سٷٹٔ زض ضٸٶس ي٧ٷٹاذز ٸ ، ضؾيسٴ ثٻ آضاٲف، زاقشٵ ظٶس٪ي قبزسط،  اٞؿطز٪ي آٸضٶس. ٞطاض اظ

 ٦ٷٷسٺ ظٶس٪ي اظ زي٫ط زالي٭ ضٸي آٸضزٴ ػٹاٶبٴ ثٻ ايٵ ٢جي٭ ٲٹاز اؾز.   ٲأيٹؼ

حٯي ٲٹ٢شي ثطاي ٞطاض اظ ٲك٧الر ټؿشٷس ٸ دؽ اظ ٲحٹ آطبض  اٲب ٖٯز ټطچٻ ثبقس، ايٵ زاضٸټب ضاٺ

  حبٮز اٸٮيٻ، زض٤ ٲي سط اظ  ٲهطٜ آٶٽب، ٲك٧الر ٸ احؿبؾبر ٶبذٹاؾشٻ، ثٻ ق٧ٯي قسيسسط ٸ ؾرز

قٹٶس. ثٻ ٲطٸض، ٞطز ثٻ ٲ٣ساض ثيكشطي اظ ايٵ زاضٸټب ثطاي سحٳ٭ ٲك٧الر ػسيس ذٹز ٶيبظ ذٹاټس 

 زاقز. 

َٹض   زض ي٥ ٲيٽٳبٶي ضيٹ، ٲطزي ٦ٻ ثٻ ٲ٣ساض ظيبز ٸ ثٻ»٪ٹيس:  ٦ٷٷسٺ ا٦ؿشبظي، ٲي   ٮيع، ي٥ ٲهطٜ

٦طز  ٦ٷٷس٪بٴ ٧ٞط ٲي  . ي٧ي زي٫ط اظ ٲهطٜزاٶؿز  ٦طز، ذٹز ضا دطس٣ب٬ ٲي  ٲساٸٰ ا٦ؿشبظي ٲهطٜ ٲي

 «. ٦ٹثيس ٦ٻ ٲ٫ؽ اؾز ٸ ثٻ زٞٗبر ؾطـ ضا ثٻ قيكٻ دٷؼطٺ ٲي

 

 ممىًػيت استفادٌ اس اكستاسي 

ثٷسي زاضٸيي زض ٪طٸٺ اٸ٬ ٢طاض زازٺ قسٺ اؾز. ثٻ ايٵ ٲٗٷب ٦ٻ ټٷٹظ ٲهبضٜ  ا٦ؿشبظي زض س٣ؿيٱ 

سٹاٴ ثٻ ټطٸئيٵ،  اًٖبي ايٵ ٪طٸٺ زاضٸيي ٲي  دعق٧ي ايٵ زاضٸي ذُطٶب٤ سأييس ٶكسٺ اؾز. اظ زي٫ط

# ٸ آٲٟشبٲيٵ اقبضٺ ٦طز. زض ٦كٹض آٲطي٧ب، ػطيٳٻ ثٻ ټٳطاٺ زاقشٵ ايٵ ٦LSDٹ٦بئيٵ، ا٬ اؼ زي $
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ؾب٬ ظٶساٴ ٲشٛيط اؾز. ي٥ ٲهطٜ  99ټعاض زالض ػطيٳٻ ٶ٣سي سب  100ٲبزٺ ٸ درف يب سٹٮيس آٴ اظ 

  ٪يطز. ٦ٯيٻ ت ا٦ؿشبظي ثرٹضيس، ؾطٲب ٸػٹزسبٴ ضا ٞطا ٲي ا٪ط ټط ق»٪ٹيس:   ٦ٷٷسٺ زائٳي ا٦ؿشبظي ٲي 

ػٹيس ٦ٻ ثٻ   ٢سض ٲي ټب ٸ اٶ٫كشبٶشبٴ ضا آٴ  اٞشٷس ٸ دب زضز ذٹاټيس زاقز. ٮت  ټبيشبٴ اظ ٦بض ٲي

 « اٞشٷس. ذٹٶطيعي ٲي



 

 

 ػًامل مؤثز تز اػتياد

 

 ػًامل مؤثز فزدي :

 احؿبؼ ٶب٦بٲي .1

 ثطاي ضز ٢بَٗبٶٻ ديكٷٽبز ٚٯٍ زي٫طاٴ #٦ٳجٹز اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ $ ٖسٰ سٹاٶبيي  .2

 قرهيز يس اػشٳبٖي زاقشٵ .3

 اضازٺ يٗٝ ايٳبٴ ٸ .4

 ٶ٫طـ ٲظجز ٶؿجز ثٻ ٲٹاز ٲرسض  .5

 زض زٸضاٴ ٶٹػٹاٶي ٦ٷؼ٧بٸي ٸ ٶيبظ ثٻ سحط٤، سٷٹٔ ٸ ټيؼبٴ .6

 ٖبَٟي آقٟش٫ي .7

 $ سٳبي٭ ثطذي اٞطاز ثطاي زضٲبٴ ذٹزؾطاٶٻ اٞؿطز٪ي يب ايُطاة اظ َطي١ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض # .8

 ٸيٗيز ٶبثؿبٲبٴ قٛٯي  .9

 سط٤ سحهي٭ .10

 

 ػًامل مؤثز خاوًادگي

 ٲهطٜ ٲٹاز زض ثيٵ اٞطاز ذبٶٹازٺ .1

 زض ٲٗطو ذكٹٶز ٢طاض ٪طٞشٵ زض زٸضاٴ ٦ٹز٦ي ٸ ٶٹػٹاٶي .2

 ٖسٰ ٶٓبضر ٦بٞي ثط اٖٳب٬ ٸ ضٞشبض ٞطز .3

 ٲحيٍ ٲشكٷغ ذبٶٹاز٪ي .4

 ٣ٞساٴ اٶًجبٌ زض ذبٶٹازٺ .5

 زض ذبٶٹازٺ ٣ٞساٴ اضظـ ټبي ٲصټجي ٸ اذال٢ي .6

  ٠ ٸ ػساييَال .7

 ذبٶٳبٶي ثي ؾطدطؾشي يب ثي .8

 ٞطاض اظ ذبٶٻ .9

 

 



 

 

 ػًامل مؤثز محيطي ) اجتماػي (

 ٲٗبقطر ٸ ټٳٷكيٷي ثب اٞطاز ٲٗشبز .1

اٶعٸاي ٞطز ٸ ٶساقشٵ ضٸاثٍ ذٹة ثب زٸؾشبٴ ٸ ثؿش٫بٴ ټط ٢سض ديٹٶس ٞطز ثب ذبٶٹازٺ ، ٲسضؾٻ ٸ  .2

 قٹز. ٲٷحطٜ ثيكشط ٲيټبي  اػشٳبٖبر ؾبٮٱ ٦ٳشط ثبقس ، احشٳب٬ ديٹٶس اٸ ثب ٪طٸٺ

 ٲٽبػطر اظ ضٸؾشب ثٻ قٽط ٸ ٢طاض ٪طٞشٵ زض ٲحيُي ػسيس .3

 زؾشطؾي آؾبٴ ثٻ ٲٹاز ٲرسض .4

 ٞكبضټبي اػشٳبٖي ٶبقي اظ ٣ٞط ، ثي٧بضي ، ض٦ٹز ا٢شهبزي ٸ ... .5

 ټبي ٞطټٷ٫ي ، اػشٳبٖي ٖسٰ ٸػٹز سٟطيحبر ؾبٮٱ ٲبٶٷس ٸضظـ ٸ ٞٗبٮيز .6

 ي زض حٹظٺ ا٢شهبزيق٧بٜ َج٣بسي، ٶبثطاثطي ٸاحؿبؼ ٲحطٸٲيز ٶؿج .7

 سٗبضو اضظقٽب زض حٹظٺ ٞطټٷ٫ي .8



 

 

 تزرسي ػلل ي اوگيشٌ َاي گزايص تٍ مًاد مخذر

اٲطٸظٺ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ثٗٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲك٧الر انٯي ٲُطح اؾز، اٖشيبز يٳٵ ايٷ٧ٻ سبطيط ٞطاٸاٶي  

ضاٺ ټبي  ثط ٞطز زاضز، سجٗبر ٲٷٟي ٸ ټعيٷٻ ټبي ظيبزي ضا ٲشحٳ٭ ذبٶٹازٺ ٸ ػبٲٗٻ ٲي ٦ٷس، دؽ

ٶس ؾس ٲح٧ٳي زض ٲ٣بث٭ ثؿيبضي اظ ٲك٧الر  ديك٫يطي اظ اٖشيبز ٲرهٹنبً اظ ؾٷيٵ دبييٵ ٲي سٹا

ٶبقي اظ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ثبقس ظيطا ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ٸ اٖشيبز ثٻ آٴ ذُطٶب٦شطيٵ دسيسٺ اػشٳبٖي 

ب٬ ٶرٹاټس اٲطٸظٺ ٲحؿٹة ٲي قٹز ٦ٻ ػع سجبټي، ٶبثٹزي، دكيٳبٶي ٸ ٲط٨ چيعي زي٫ط ضا ثٻ زٶج

زاقز. ټٳچٷيٵ ٖٹاٲ٭ ٞطزي، ثيٵ ٞطزي ٸ ٲحيُي ػعء ٖٹاٲ٭ ٲربَطٺ آٲيع ٲهطٜ ٲٹاز اؾز ٦ٻ 

 ثٻ قطح شي٭ ٲي ثبقس. 

ٶٹػٹاٶي زٸضٺ اٶش٣ب٬ اظ ٦ٹز٦ي ثٻ ثعض٪ؿبٮي اؾز ٦ٻ ټٳعٲبٴ ثب ٦ؿت ټٹيز ٞطزي ٸ  وًجًاوي:

ثٻ اٸع ٲي ضؾسٸ ٶٹػٹاٴ ثطاي  اػشٳبٖي ٲي ثبقس.زض ايٵ زٸضٺ ٲي٭ ثٻ اؾش٣ال٬ ٸ ٲربٮٟز ثب ٸاٮسيٵ

اطجبر ثٯٹ٘ ٸ ٞطزيز ذٹز اضظقٽبي ذبٶٹازٺ ضا ظيط ؾٹا٬ ٲي ثطز ٸ ؾٗي زض ايؼبز ٸ سحٯي٭ اضظقٽبي 

ػسيس ذٹز زاضز. ٲؼٳٹٔ ايٵ ٖٹاٲ٭ ٖالٸٺ ثط حؽ ٦ٷؼ٧بٸي ٸ ٶيبظ ثٻ سحط٤، سٷٹٔ ٸ ټيؼبٴ احشٳب٬ 

 زاضز ٞطز ضا ٲؿشٗس ٲهطٜ ٲٹاز ٦ٷس . 

اٞطازي ٦ٻ ٶ٫طـ يب ثبٸضټبي ٲظجز ٸ يب ذٷظي ثٻ ٲٹاز ٲرسض زاضٶس،  :وگزش مثثت تٍ مًاد

احشٳب٬ ٲهطٜ ٸ اٖشيبزقبٴ ثيكشط اظ ٦ؿبٶي اؾز ٦ٻ ٶ٫طـ ٲٷٟي زاضٶس.ايٵ ٶ٫طـ ټبي ٲظجز 

ٲٗٳٹال ٖجبضسٷس اظ ٦ؿت ثعض٪ي، ضٕٞ زضز ټبي ػؿٳي ٸ ذؿش٫ي ، ٦ؿت آضاٲف ضٸاٶي ، سٹاٶبيي 

 . ٲهطٜ ٲٹاز ثسٸٴ اثشال ثٻ اٖشيبز 

ثًٗي اظ ٶٹػٹاٶبٴ ٸ ػٹاٶبٴ زض ٲٹ٢ٗيشٽب ٸ قطايُي ٢طاض زاضٶس ٦ٻ  مًقؼيت مخاطزٌ آميش:

 آٶبٴ ضا زض ٲٗطو ذُط ٲهطٜ ٲٹاز ٢طاض ٲي زټس ٦ٻ ٲٽٳشطيٵ ايٵ ٲٹ٢ٗيشٽب ٖجبضٶس اظ : 

زض ٲٗطو ذكٹٶز ٢طاض ٪طٞشٵ زض زٸضاٴ ٦ٹز٦ي ٸ ٶٹػٹاٶي ، سط٤ سحهي٭، ثي ؾطدطؾشي يب ثي 

اظ ذبٶٻ ، اثشال ثٻ ثيٳبضيٽب ٸ يب زضز ټبي ٲعٲٵ، حٹازطي ٲبٶٷس اظ زؾز زازٴ ٶعزي٧بٴ يب  ذبٶٳبٶي، ٞطاض

ثاليبي َجيٗي ٶب٪ٽبٶي ٸ ... ٦ٻ زض ايٵ حبٮز ٞطز ثطاي ٦بټف زضز ٸ ضٶغ ٸ اٶُجب٠ ثب آٴ اظ ٲٹاز 

 اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷس . 

 



 

 

 

 ػًامل تيه فزدي ي محيطي 

ذبٶٹازٺ اٸٮيٵ ٲ٧بٴ ضقس قرهيز، ثبٸضټب ٸ اٮ٫ٹټبي ضٞشبضي ٞطز اؾز، ذبٶٹازٺ ٖالٸٺ ثط  خاوًادٌ:

ايٷ٧ٻ، ٲح٭ حّٟ ٸ ضقس اٞطاز ٸ ٦ٳ٥ ثٻ ٦بټف اؾشطؼ اؾز، ٲٷجٗي ثطاي سٷف ٸ اذشال٬ ٶيع ٲي 

ٻ ٸ ثبقس. ٶبآ٪بټي ٸاٮسيٵ، اضسجبٌ يٗيٝ ثب ٞطظٶساٴ، ٣ٞساٴ اٶًجبٌ زض ذبٶٹازٺ، ذبٶٹازٺ ٲشكٷغ يب آقٟش

اظ ټٱ ٪ؿيرشٻ احشٳب٬ اضس٧بة ثٻ اٶٹأ ثعټ٧بضيٽب ٲبٶٷس ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز ضا اٞعايف ٲي زټس ټٳچٷيٵ 

ٸاٮسيٷي ٦ٻ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٲٹاز ټؿشٷس ثبٖض ٲي قٹٶس سب ٞطظٶساٴ ثب اٮ٫ٹثطزاضي اظ ضٞشبض آٶبٴ ٲهطٜ 

 ٲٹاز ضا ي٥ ضٞشبض ثٽٷؼبض سٯ٣ي ٸ ضٞشبض ٲكبثٽي ديكٻ ٦ٷٷس. 

زٸؾشي ثب ټٳؿبالٴ ٲجشال ثٻ ؾٹء ٲهطٜ ٲٹاز، ٖبٲ٭ ٲؿشٗس ٦ٷٷسٺ ٢ٹي ثطاي  اضسجبٌ ٸ ديستان:

اثشالي ٶٹػٹاٶبٴ ثٻ ٲٹاز اؾز. ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ٲٹاز ثطاي ٪طٞشٵ سبئيس ضٞشبض ذٹز اظ زٸؾشبٴ ؾٗي ٲي 

٦ٷٷس آٶبٴ ضا ٸازاض ثٻ ټٳطاټي ثب ذٹز ٦ٷٷس. ٪طٸٺ ټٳؿبالٴ ثٻ ذهٹل زض قطٸٔ ٲهطٜ ثؿيبض ٲٹطط 

ي اظ زٸؾشيٽب نطٞب حٹ٬ ايٵ ٲٹيٹٔ ق٧٭ ٲي ٪يطز. ټطچٷس ديٹٶس ٞطز ثب ذبٶٹازٺ، ټؿشٷس. ثًٗ

 ٲسضؾٻ ٸ اػشٳبٖبر ؾبٮٱ ٦ٳشط ثبقس، احشٳب٬ ديٹٶس اٸ ثب ايٵ ٪طٸٺ ټب ثيكشط ٲي قٹز. 

ٲحيٍ ظٶس٪ي: ٲٹاضز ثؿيبضي زض ٲحيٍ ظٶس٪ي ٲي سٹاٶس ٲٹػت ٪طايف اٞطاز ثٻ ٲهطٜ ٲٹاز قٹز 

اذال٢ي، قيٹٔ ذكٹٶز ٸ اٖٳب٬ ذالٜ، ٞطاٸاٶي ٲكبٚ٭ ٦بشة اظ ػٳٯٻ  ٣ٞساٴ اضظـ ټبي ٲصټجي ٸ

 ايٵ ٖٹاٲ٭ ټؿشٷس. 

زاقشٵ ي٥ ذبٶٹازٺ ؾبٮٱ ٦ٳ٥ ثؿيبض ثعض٪ي ثطاي اًٖبي ذبٶٹازٺ اؾز ظيطا زض ٲحيٍ ټبي دطسٷف 

 ٶٳي سٹاٴ اظ ي٧سي٫ط سٹ٢ٕ زاقز ٦ٻ اظ ثٽساقز ٸ ؾالٲز ضٸاٴ ذٹثي ثطذٹزاض ثبقٷس. 

 ذشي ٸ ضٞشبضي زض ٲٗشبزاٴ ٶكبٶٻ ټبي ضٸاٶكٷب

 الف: مزاحل ايليٍ اػتياد 

 اؾشٟبزٺ اظ ُٖطيبر ٸ از٦ٯٵ ثٻ ٲٷٓٹض اظ ثيٵ ثطزٴ ثٹي ٲٹاز ٲرسض  .1

 ؾٗي زض ذٹـ ضٞشبضي ٸ ثصٮٻ ٪ٹيي ثب اَطاٞيبٴ  .2



 

 

 احشيبٌ اٞطاَي ٪طيع اظ ٲ٣بثٯٻ ثب ٲك٧الر  .3

 سٳبي٭ ثٻ ٪صضاٶسٴ ؾبٖبسي ثٻ زٸض اظ اَطاٞيبٴ .4

 

 ب: مزحلٍ پيطزفتٍ اػتياد  

 ٪ٹقٻ ٪يطي ٸ ٪طيٻ ټبي قجبٶٻ  .1

 اؾشٗٳب٬ زاضٸ ټبي ضٸاٴ ٪طزاٴ ٸ آضاٰ ثرف  .2

 ٸػٹز زٸضٺ ټبي ثي٣طاضي ، سحطي٥ دصيطي ، ٖهجبٶيز ٸ ايُطاة  .3

 ٸػٹز ٸؾبئ٭ اؾشٟبزٺ اظ ٲٹاز ٲرسض زض ٲيبٴ ٸؾبي٭ قرهي اٸ $ اٶٹأ ؾطٶ٩، ٢بق١ چبيرٹضي ٸ ...#  .4

 سٛييط زض ؾبٖبر ذٹاة $ زيط ذٹاثيسٴ زض قت، زيط ثيساض قسٴ زض نجح #  .5

اٞعايف ټعيٷٻ ټبي قرهي ٸ زضيبٞز دٹ٬ ثٻ ثٽبٶٻ ټبي ٲرشٯٝ ٸ ٲ٣ٟٹز قسٴ دٹ٬ ٸ اقيبءزاذ٭  .6

 ذبٶٻ# 

ضٞشبضټبي ٲك٧ٹ٤ اظ ٢جي٭: ثؿشٵ زض اسب٠ ثٻ ٲسر َٹالٶي ، ثي ٖال٫٢ي ثٻ سحهي٭ ، سبذيط ټب ٸ  .7

  ٚيجشٽبي ٚيطٲٹػٻ ٸ

 وطاوٍ َا ي ػالئم ظاَزي ي جسماوي مػزف مًاد: 

سٛييطار ػؿٳبٶي ٸ اظ ٲيبٴ ضٞشٵ قطايٍ ٲُٯٹة ؾالٲز ػؿٳبٶي: اٞعايف ٸ يب ٦بټف اقشٽب،  .1

 ؾطٲبذٹضز٪ي ټبي دي زض دي 

 ٢طٲع ٸ ذٹٴ آٮٹز ثٹزٴ ٦طٺ چكٳٽب  .2

 ٞطٸ ضٞشٵ ٪ٹٶٻ ټب  .3

 ٦جٹزي ٸ سيطٺ ثٹزٴ ٮجٽب  .4

 ٦كيسٺ ٸ ق٭ قسٴ سبض ټبي نٹسي  .5

 تًغيٍ َايي تٍ يالذيه ي جًاوان در مًرد پيطگيزي اس اػتياد: 

 ٶٓبضر ٶبٲحؿٹؼ ثط قط٦ز ٶٹػٹاٶبٴ ٸ ػٹاٶبٴ زض ٲٽٳبٶي ټبي قجبٶٻ  .1

 س٣ٹيز اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ٸ ټٳچٷيٵ قٷبؾبيي ٖٹاٲٯي ٦ٻ ٲٹػت ذٹز ٦ٱ ثيٷي ٞطظٶساٴ ٲي قٹز.  .2

 ٸا٢ٗيز ټب ضا ثٻ ٞطظٶساٴ ٲٷش٣٭ ٦ٷيس، ٶٻ آٶچٻ ضا ٦ٻ ٲٹضز ٶٓط ذٹزسبٴ اؾز.  .3

 زض ٞطظٶساٴ ذٹز اضظقٽبي زيٷي ضا س٣ٹيز ٦ٷيس.  .4



 

 

 ٞطظٶساٴ ذٹز ضا ثٻ ٸضظـ ٸ سٟطيحبر ؾبٮٱ سكٹي١ ٦ٷيس.  .5

 زض نٹضر ثي٧بضي ٞطظٶساٶشبٴ سالـ ٦ٷيس قٛٯي ٲٷبؾت ثطاي ٸي ديسا ٦ٷيس.  .6

 د ٲٷٟي ثٻ اٸٮيٵ ديكٷٽبز ٚيط ٲٷ٣ُي س٣ٹيز سٹاٶبيي زازٴ دبؾ .7

 ٦ٷشط٬ ٸ ٶٓبضر ٸاٮسيٵ اظ ضٸي ذيط ذٹاټي آٶبٴ ثبقس.  .8

 قٷٹٶسٺ ذٹثي ثبقيٱ ٸ اظ ٢جٹ٬ ايٵ ٸا٢ٗيز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز اقشجبٺ ٦طزٺ ثبقيٱ ، ٶشطؾيٱ.  .9

ٸاٮسيٵ ذيط ذٹاٺ سطيٵ زٸؾشبٴ ٲب ټؿشٷس ټٷ٫بٰ سهٳيٱ ٪يطي زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ ٞطزي ٸ  .10

 ٲكٹضر ٦ٷيٱ. اػشٳبٖي ثب آٶبٴ 

 

 آوچٍ در مًرد اػتياد ي مًادمخذر تايذ تذاويم :

ٲٹازٲرسض آٶچٷبٴ آضاٰ ٸ ثي نسا ثطػؿٱ ٸ ضٸاٴ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ٲؿشٹٮي ٲي ٪طزز ٦ٻ ټيچ ٲٗشبزي  .1

 آٚبظ اٖشيبز ذٹز ضا ثٻ يبز ٶٳي آٸضز.

ثكٳبضٲي اٖشيبزؾجت سجبټي ٲيٯيٹٴ ټب ٲٛع ٞٗب٬ ٲي قٹز٦ٻ ؾطٲبيٻ ټبي آيٷسٺ ػبٲٗٻ ثكطي  .2

 ضٸٶس.

ا٪ط زضنس ٦ٳي اظ ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ٸاٮسيٵ آٶٽب ٲٗشبز ټؿشٷس ثٻ ؾٹي ثعټ٧بضي ؾٹ٠ زازٺ قٹٶس، ثٗس اظ  .3

 ٪صقز چٷسيٵ ؾب٬ سٗساز ثعټ٧بضاٴ زض ايٵ ٲٳٯ٧ز ثٻ ټعاضاٴ ٶٟط ذٹاټس ضؾيس.

ر اٖشيبز ثيف اظ ي٥ ٲيٯيبضز ٶٟط اظ اًٖبء ذبٶٹازٺ ٲٗشبزاٴ ضا زض ػٽبٴ ثُٹض ٲؿش٣يٱ ثب ٲك٧ال .4

 ٶبقي اظ ايٵ آؾيت ٲٹاػٻ ٶٳٹزٺ اؾز.

 ٲٹازٲرسض ٲٷكبء ٸ٢ٹٔ ثؿيبضي اظ ػطائٱ اػشٳبٖي ٶٓيط ٢ش٭، سؼبٸظ، ؾط٢ز ٸ ... ٲي ثبقس  .5

 اٖشيبز ثٻ ٲٹازٲرسض ي٧ي اظ ٖٹاٲ٭ انٯي قيٹٔ ثيٳبضي ټبي ايسظ ٸ ټذبسيز ٲي ثبقس.  .6

 ٲي ٦ٷس.ٲٹازٲرسض ؾبالٶٻ ٲيٯيبضزټب زالض ؾٹز ثٻ حؿبة ؾٹزا٪طاٴ ٲط٨ ٸاضيع  .7

 ؾبالٶٻ ٲ٣بزيط ٢بث٭ سٹػٽي اظططٸر ٲٯي ٦كٹض ثٻ ػيت ؾٹزا٪طاٴ ٲٹازٲرسض ٲي ضٸز. .8

٢بچب٢چيبٴ ثيٵ اٮٳٯٯي ٲٹازٲرسض ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ٲ٣بنس قٹٰ ذٹز ثٻ ٲسضٴ سطيٵ سؼٽيعار  .9

 سؿٯيحبسي ٸ اضسجبَي ٲؼٽع ټؿشٷس. 

 " اظ ظٶساٶيبٴ ٦كٹض ضا ثُٹض ٲؿش٣يٱ ٸ ٚيطٲؿش٣يٱ ٲؼطٲيٵ ٲٹازٲرسض سك٧ي٭ ٲي زټٷس. 60 .10

٦كٹض ٲب زض ټٳؿبي٫ي ثعض٪شطيٵ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ اٶٹأ ٲٹازٲرسض ػٽبٴ $اٞٛبٶؿشبٴ ٸ دب٦ؿشبٴ#  .11

ٸ زض ٲؿيط سطاٶعيز ٲٹازٲرسض ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٸ زض ايٵ ضاٺ ذٹز ٶيع ٢طثبٶي « ټال٬ َالئي» ٲٹؾٹٰ ثٻ 

 آٴ  ٲي ٪طزز.

٦كٹض ٲب زض ٲ٣بثٯٻ ثب ٸضٸز ٸ قيٹٔ ايٵ ٲٹاز ذبٶٳبٶؿٹظ، ثٳٷٓٹض ٦ٷشط٬ ٸ حٟبْز ٲطظټبي  .12

قط٢ي ا٢ساٰ ثٻ احساص ثيف اظ ټعاض ٦يٯٹٲشط ػبزٺ، زٺ ټب دبؾ٫بٺ ٲطظي ، ثطػ٥ ٸ زيسٺ ثبٶي ٸ حٟط 



 

 

ٶيع ثٻ ٞؼيٕ سطيٵ ٸيٕ چٷسيٵ ٦يٯٹٲشط ٦بٶب٬ ٸ .. ٶٳٹزٺ اؾز ٸ ټعاضاٴ ٶٟط اظ ٞطظٶساٴ ايٵ ٲطظ ٸ ثٹٰ 

 ثٻ قٽبزر ضؾيسٺ اٶس.



 

 

 تًغيٍ َاي مُم ي ديستاوٍ )ييژٌ جًاوان يوًجًاوان( : 

 ذُطار ٸ ٖٹاضو ٲهطٜ ٲٹاز اٖشيبز آٸض ضا ذٹة ثكٷبؼ.  .1

ايٷ٧ٻ ٲب ثشٹٶيٱ ثٻ زٸؾز ذٹزٲٹٴ «. ٶٻ»ثٻ ټط ٦ؽ ٦ٻ ثٻ سٹ ٲٹاز سٗبضٜ ٦طز ٲح٧ٱ ٸ ٢بَٕ ث٫ٹ  .2

از ذٹـ ٧ٞط ټط سٗبضٞي ضٸ٦ٻ ٲربٮٝ ؾالٲشي قٹٶٻ ثطاحشي ضز ث٫يٱ ذٹزـ ي٥ ټٷطٺ. اٞط« ٶٻ»

 ٦ٷٵ. ٲي

ذيٯي » ػٹاثٽبيي اظ٢ج٭ ثطاي انطاض ظيبز اَطاٞيبٶز آٲبزٺ ٦ٵ. ديكبديف ثٻ ايٵ ػٳٯٻ ټب ٧ٞط ٦ٵ :  .3

، « ثچٻ ٶٷٻ اي» ٸ ا٪ط ٦ٳي سطزيس ٦ٷي ٲي٫ٵ : « ؾطحب٬ ٲيكي» ، « قٷ٫ٹ٬ ٲيكي» ، « ٦يٝ زاضٺ

دؽ چطا ٞالٶي ٦كيس » ، «ټٷٹظ ٲطز ٶكسي » ، « طثــــٻ ٦ٵ ثٗس ث٫ٹ ثسٺاٸ٬ سؼ» ، «سطؾٹيي »

 ..…ٸ « ٸٲٗشبز ٶكس ؟ 

ٲٹازٲرسض ضا حشي ي٥ ثبض ټٱ اٲشحبٴ ٶ٧ٵ . ټيچ٧ؽ سٹي زٶيب ٶٳي سٹٶٻ ثٻ سٹ اَٳيٷبٴ ثسٺ ٦ٻ  .4

ي٧جبض ٲهطٜ ٦طزٴ ٲٗشبزر ٶٳي ٦ٷٻ. انالً ٲ٫ٻ ٲٗشبزي ٸػٹز زاضٺ ٦ٻ ثربَط ٲٗشبز قسٴ ٲهطٜ 

ز ضا قطٸٔ ٦طزٺ ثبقٻ؟ دؽ ايٵ ټٳٻ ٲٗشبز اظ ٦ؼب اٸٲسٴ؟!!! آيب زٸؾز زاضي دطيسٴ اظ َج٣ٻ ثيؿشٱ ٲٹا

 ي٥ ؾبذشٳبٴ يب ٮٳؽ ٦طزٴ ؾيٱ ټبي ثسٸٴ ضٸ٦ف ثط٠ ضا حشي ثطاي ي٥ ثبض ټٱ اٲشحبٴ ٦ٷي؟

 يبزر ثبقٻ ٦ٻ ٦كيسٴ ؾي٫بض ٲ٣سٲٻ ايٻ ثطاي اؾبضر زض چٷ٫ب٬ اٖشيبز ثٻ ٲٹازٲرسض. .5

 زض ٲ٧بٴ ټبي آٮٹزٺ ٸ زٸؾشي ثب اٞطاز ٲك٧ٹ٤ دطټيع ٦ٵ.اظ ضٞز ٸ آٲس  .6

 اظ زٸؾشي ثب اٞطازي ٦ٻ اذشالٜ ؾٷي اٸٶب ثب سٹ ظيبزٺ ذٹززاضي ٦ٵ. .7

 ٲٹاز اٖشيبزآٸض ؾٱ ٦كٷسٺ ايٻ ٦ٻ اططاسف ثٻ سسضيغ ْبټط ٲي قٻ. .8

اٸٶب ثٻ نحجز ټبي دسض ٸٲبزضر ٦ٻ ذيط ذٹاٺ سطيٵ زٸؾشبٴ سٹ ټؿشٵ اَٳيٷبٴ ٦ٵ. اضسجبَز ضا ثب  .9

 ٲح٧ٱ ٦ٵ.

 اٖش٣بزار ٸ دبيجٷسي ٲصټجي ذٹزسٹ س٣ٹيز ٦ٵ. .10

 ثب ٲُبٮٗٻ، ٸضظـ ٸ سٟطيحبر ؾبٮٱ ثطاي اٸ٢بر ٞطاٚز ذٹزر ثطٶبٲٻ ضيعي ٦ٵ.  .11

اٸٶي ٦ٻ ٲٹازٲرسض ضٸ ثٻ ػٹٸٶب ٲٗطٞي ٲي ٦ٷٻ، چٽطٺ اـ ٞط٢ي ثب زي٫طاٴ ٶساضٺ. دؽ زٸؾشبٴ  .12

 ٸ ٶعزي٧بٴ ذٹزسٹ ذٹة ثكٷبؼ.

سٹٶٵ ٲهطٜ ٲٹاز ضٸ  ث٣يٻ ٞط٠ زاضٴ ٸ ټط ٸ٢ز ٦ٻ اضازٺ ٦ٷٵ ٲي ثًٗي ټب ٧ٞط ٲي ٦ٷٵ ثب .13

 ٦ٷبض ث٫صاضٴ، زض حبٮي ٦ٻ ايٵ َطظ س٧ٟط ٲٷؼط ثٻ اٖشيبز ٲي قٻ.

 ثٻ ټٷ٫بٰ ؾرشي ٸ ٶبضاحشي ثب دسض ٸ ٲبزض ٸ يب ي٥ ثعض٪شط ٲُٳئٵ ٸ ٢بث٭ اٖشٳبز ٲكٹضر ٦ٵ.  .14

 



 

 

ٸاٮسيٵ ٪طاٲي زض ػٽز ديك٫يطي ٸ ضيكٻ ٦ٵ ٶٳٹزٴ اٖشيبز ايٵ ثالي ذبٶٳبٴ 

 ؾٹظ ثيبئيس ثٻ ٶٹػٹاٶبٴ ذٹز ثيبٲٹظيٱ: 

 ثٻ ټط٦ؽ ٦ٻ ٲٹاز ٲرسض ثٻ آٶٽب سٗبضٜ ٦طز ٢بَٕ ٸ ٲح٧ٱ ث٫ٹئيس ٶٻ  .1

 اظ ٢ج٭ ػٹاثٽبيي ضا ثطاي اٞطاز انطاض ٦ٷٷسٺ آٲبزٺ ٦ٷٷس.  .2

 شحبٴ ٶ٧ٷٷس. ٲٹاز اٖشيبز آٸض ضا حشي ي٧جبض ټٱ اٲ .3

 ذُطار ٸ ٖٹاضو ٲهطٜ ٲٹاز ضا ثكٷبؾيس.  .4

 ٶٹػٹاٶبٴ ثبٸض ٦ٷٷس دسض ٸ ٲبزضټب ثٽشطيٷٽبي ضٸي ظٲيٵ ټؿشٷس.  .5

 ثٻ ٶٹػٹاٶبٴ ثيبٲٹظيس ٦ٻ سٹ ټٱ زض ٲٗطو ذُط ټؿشي.  .6

ټيچ ٦ؽ سب ثٻ حب٬ ثب ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ثٻ ي٥ قٛ٭ ذٹة يب ي٥ ؾُح سحهيٯي ٢بث٭ ٢جٹ٬  .7

 ٶطؾيسٺ اؾز. 

 ٶٹٴ ٪طٰ ذبٶٹازٺ ضا ٲشالقي ٲي ٦ٷس. اٖشيبز ٦ب .8

 

 ديكٷٽبزاسي ثٻ ذبٶٹازٺ ټب زض ػٽز ديك٫يطي اظ اٖشيبز

زضثبضٺ ٲٹاز اٖشيبز آٸض $ٖٯ٭ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲؤطط زض ٲهطٜ ٲٹاز ، ذُطار ، ٖٹاضو ٸ ٖالئٱ آٴ # اَالٖبر  .1

 ٦بٞي ٦ؿت ٦ٷيس. 

 ٲٽبضر ټبي سطثيشي ذٹز ضا اٞعايف زټيس.  .2

 اٮ٫ٹي ٲٷبؾجي ثطاي ٞطظٶساٴ ذٹز ثبقيس ٸ ټط٪ع ثط ذالٜ ٪ٟشٻ ذٹز ٖٳ٭ ٶٷٳبئيس.  .3

 ًٞبيي ايؼبز ٦ٷيس ٦ٻ ٞطظٶساٶشبٴ زض آٴ احؿبؼ آضاٲف ٦ٷٷس.  .4

 ثٻ نحجز ټبي ٞطظٶساٶشبٴ ذٹة ٪ٹـ ٦ٷيس.  .5

 قطايُي ايؼبز ٦ٷيس ٦ٻ قٳب ضا ٲحطٰ اؾطاض ذٹز ثساٶٷس.  .6

 ظٸټبي ثطآٸضزٺ ٶكسٺ قٳب ضا سح١٣ ثركٷس. اظ ٞطظٶساٶشبٴ اٶشٓبض ٶساقشٻ ثبقيس آض .7

اظ ٢ج٭ ، ذٹز ضا ثطاي دبؾر٫ٹيي ثٻ ؾٹاالر ٦ٷؼ٧بٸاٶٻ ٞطظٶساٶشبٴ آٲبزٺ ؾبظيس. ٲٳ٧ٵ اؾز ضٸظي  .8

ثذطؾٷس سب حبال ٲٹاز ٲرسض ٲهطٜ ٦طزٺ ايس؟ . . . ايٵ ٞطنز ذٹثي اؾز ٦ٻ ٖٯز ٖسٰ ٲهطٜ ذٹز ضا 

ٶب ٢جال ٲهطٜ ٦طزٺ ايس ٖٯز ٪طايف ذٹز ثٻ  ا٪ط احيب ثٻ ظثبٴ ؾبٮٽبي ػٹاٶي ثٻ آٶٽب ٲٷش٣٭ ٦ٷيس يب

ٲٹاز ٸ ؾذؽ ٦ٷبض ٪صاقشٵ آٴ ضا ثٻ ايكبٴ ث٫ٹئيس ٸ ايٷ٧ٻ حبال چطا ٲي ذٹاټيس آٶٽب اقشجبٺ قٳب ضا 

س٧طاض ٶ٧ٷٷس. ثيبز زاقشٻ ثبقيس ٦ٻ ٶجبيس ٲؿبئ٭ ضا ثيف اظ اٶساظٺ سكطيح ٦ٷيس ٲجبزا ٦ٷؼ٧بٸي آٶٽب 

 ثطاٶ٫يرشٻ قٹز. 



 

 

٢سضر اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ، سهٳيٱ ٪يطي ٸ اظ ثيٵ ثطزٴ اٞؿطز٪ي ٸ ٦ٳطٸئي ٞطظٶساٴ ، آٶٽب ضا  ثب س٣ٹيز .9

 زض ثطاثط قطايٍ آؾيت ظا ٲ٣بٸٰ ؾبظيس. 

ضاٺ ٲ٣بٸٲز ٸ دبيساضي زض ثطاثط ٞكبض ټٳؿبالٴ ثطاي ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض ضا ثٻ ٞطظٶساٶشبٴ  .10

 ثيبٲٹظيس سب اظ $ٶٻ# ٪ٟشٵ ثٻ آٶٽب ٶٽطاؾٷس. 

 يس. ثٻ ٞطظٶساٶشبٴ اٶ٫يعٺ زازٺ ٸ اظ آٶٽب حٳبيز ٦ٷيس. ٲٹاٶٕ ضا ثطزاض .11

 تًغيٍ تٍ خاوًادٌ َا در راتطٍ تا مػزف كزاك 

 

٦ٷٷس ي٧ؿبٴ اؾز $  آ٪بٺ ثبقيس ٦ٻ ٲؼبظار ثطاي ٦ٯيٻ ٦ؿبٶي ٦ٻ ٲٹاز اٖشيبز آٸض ٲهطٜ ٲي  -1

 ٲهطٜ سٟطيحي   يب ٸاثؿش٫ي ٦بٲ٭#.

ي٥ ٦ٷؼ٧بٸي ؾبزٺ  ٲهطٜ سٟطيحي يب ٣ٍٞ ثبي٥  ټٹقيبض ثبقيس ٸاثؿش٫ي ثٻ ٦طا٤ ټٳيكٻ ثب  -2

 قٹز. قطٸٔ ٲي

 قٹز ٶٻ اٞعايف سٹاٶبيي ػٷؿي. ٲهطٜ ٦طا٤ ثبٖض ٶبسٹاٶي ػٷؿي ٲي  -3

ثطذٹضزاض اؾز،  اظ ثبالسطيٵ زض نس زض ثيٵ ٖٯ٭ اػشٳبٖي ٪طايف ثٻ ٲٹاز اٖشيبز آٸض،  ټٳٷكيٵ ثس  -4

 دؽ زضاٶشربة ټٳٷكيٵ ٞطظٶساٴ ذٹز ز٢ز ٦ٷيس. 

 اؾز زض ثطاثط سٗبضٜ زي٫طاٴ ٲ٣بٸٰ ثبقيٱ.ذُط ٦طا٤ ػسي   -5

 ا٦ظط اٞطاز زض ثطاثط ٞكبض ػٳٕ ٶبسٹاٴ ټؿشٷس، ؾٗي ٦ٷيس زضؾز اٶشربة ٦ٷيس.  -6

اٶؿبٴ ظاييسٺ قطايٍ ٸ ٲٹ٢ٗيز ټب ٶيؿز، ثٯ٧ٻ ؾبظٶسٺ ثٹػٹز آٸضٶسٺ  آٴ اؾز، دؽ يبزٲبٴ    -7

 ثبقس ٦ٻ قطايٍ اٖشيبز ضا ذٹز ثٹػٹز ٶيبٸضيٱ.

ٶٟؽ ٲب ثيكشط ثبقس ٲ٣بٸٲز زض ثطاثط ديكٷٽبز ٲهطٜ ٦طا٤ ثيكشط ذٹاټس ټط چ٣سض اٖشٳبز ثٻ   -8

 ثٹز.

 ضٶغ ٸ ؾرشي ټٳطاٺ اؾز. ثيبيٱ ٮصر ي٧جبض ٲهطٜ ٦طا٤ ضا ثب ضٶغ ثيٳبضي ټط ٮصسي زض زٶيب ثب  -9

 ټبي ٶبقي اظ ٲهطٜ آٴ ٖٹو ٶ٧ٷيٱ. ټب ٸ ظذٱ

سٹاٶٷس ٲحبّٞ  آٶٽب ٲي زض ټٳٻ ٲطاح٭ ظٶس٪ي ثٽشطيٵ زٸؾز ٸ حبٲي ٲب دسض ٸ ٲبزض ٲب ټؿشٷس،  -10

 ذٹثي ثطاي ٲب زض ثطاثط اٖشيبز ثبقٷس.

ٶٽب ٲؼجٹض ٶجبقٷس ثٻ زٶجب٬ آدسض ٸ ٲبزض ٪طاٲي ٖٹاَٝ دب٤ ذٹز ضا ٶظبض ٞطظٶساٶشبٴ ٦ٷيس سب  -11

 ػؿشؼٹي ايٵ ٖٹاَٝ زض ثيطٸٴ اظ ذبٶٻ ثبقٷس.

ضا اظ ذٹز ؾٯت  ٯٱ ٸ شاسيؿآظازي ٸ اٶشربة ح١ ٲؿٯٱ ٲبؾز. ثيبييٱ ثب اٶشربة اٖشيبز ايٵ ح١ ٲ  -12

 ٶ٧ٷيٱ.



 

 

 ايس؟ آيب زض ټٷ٫بٰ ٲهطٜ ٦طا٤ ثٻ آيٷسٺ ٞطظٶساٴ ذٹز اٶسيكيسٺ  -13

 اٖشيبز ي٥ ثيٳبضي ٲؿطي ٸ ديف ضٸٶسٺ اؾز ٸټٳيكٻ اظ ٮحٓٻ سٹٮس ثب اٶؿبٴ ذٹاټس ثٹز.  -14

 ثب ضٕٞ ٦ٳجٹزټبي ٖبَٟي ػٹاٶبٴ ضا زض ٲ٣بث٭ ٲهطٜ ٦طا٤ ٲ٣بٸٰ ؾبظيٱ.  -15

 اٴ ټطٸئيٵ ٞكطزٺ اؾز.آيب ٲي زاٶيس ٦طا٤ ٲٹػٹز زض ايط  -16

 ٦ٷس. ٲٗبقطر ثب زٸؾشبٴ ٶب ثبة قطايٍ ضا ثطاي ٪طايف ثٻ ؾٳز ٲهطٜ ٦طا٤ ٞطاټٱ ٲي  -17

 ٸاٮسيٵ ٪طاٲي ٞطظٶساٴ ذٹز ضا اظ ٲًطار ٸ ٖٹا٢ت ٸيطاٶ٫ط ٦طا٤  آ٪بٺ ؾبظيس.  -18

 اضٲٛبٴ ٦طا٤ ٶيؿشي ٸ ٶبثٹزي اؾز.  -19

 .٦ٷٷس آ٪بٺ ثبقيس ٦طا٤ ضا ثٻ ٶبٰ سطيب٤ اضٸدبيي ٲٗطٞي ٲي  -20

 ٦كبٶس. ػبزٺ سجبټي ٸ ٶب اٲيسي ٲي اٖشيبز ثٻ ٦طا٤ اٶؿبٴ ضا ثٻ  -21

 ضٸز. ٦طا٤ ػٹاٶي، ٶكبٌ، ذال٢يز ٸ حشي ټٹيز ٞطز ضا ٶكبٶٻ ٲي  -22

 ٦ٷس. ٦طا٤ ؾٳي اؾز ثي نسا ٦ٻ ٦بٶٹٴ ٪طٰ ذبٶٹازٺ ضا ٲشالقي ٲي  -23

 ٪صاضز. زٸز ٶساقشٻ  ٸ ټيچ اططي اظ ذٹز ثب٢ي ٶٳي  ،٦طا٤ ٲٹػٹز زض ايطاٴ  -24

اض ذبني ٶساضز، دؽ ٦بٲالً عاث ٲبزض ٪طاٲي ٲهطٜ ٦طا٤ ذيٯي ضاحز اؾز ٸ ٶيبظ ثٻدسض ٸ   -25

 ټٹقيبض ثبقيس.

 ٪صاضز. ثب٢ي ٶٳي ٦طا٤ ثٗس اظ ٲهطٜ ټيچ اططي اظ ذٹز دسض ٸ ٲبزض ٪طاٲي آ٪بٺ ثبقيس ٦ٻ  -26

ٸػٹ ثبٸضټبي ٚٯٍ زض ٲهطٜ ٦طا٤ ثبٖض قسٺ اؾز، ٶٻ سٷٽب ػٯٹي قيٹٔ آٴ ٪طٞشٻ ٶكٹز ثٯ٧ٻ   -27

 ا٤ ثيكشط قٹز. ٲهطٜ ٦ط

 

 چىذ تًغيٍ در راتطٍ تا مػزف ضيطٍ

 آيب ٲي زاٶيس ٸاثؿش٫ي ضٸاٶي قيكٻ ثٻ ٲطاست ثسسط اظ ٸاثؿش٫ي ضٸاٶي ؾبيط ٲٹاز ٲرسض اؾز؟  -1

 ٸضز؟آٞطز ثٹػٹز ٲي  آيب ٲي زاٶيس٦ٻ قيكٻ ػعٸ ٲٹاز ٲحط٤ اؾز ٸ اٖشيبز قسيسي ضا زض  -2

 قٹز؟ ٣ٍٞ زض آظٲبيك٫بٺ سٹٮيس ٲيزاٶيس ٦ٻ قيكٻ ي٥ ٲبزٺ قيٳيبيي اؾز ٸ  آيب ٲي  -3

ثٗس اظ ٲهطٜ اططي اظ  زاٶيس ٦ٻ ٲهطٜ قيكٻ ذيٯي ضاحز اؾز ٸ دسض ٸ ٲبزض ٪طاٲي آيب ٲي  -4

 ٪صاضز؟ ٶٳي            ذٹز ثب٢ي 

آيب ٲي زاٶيس ٦ٻ قيكٻ ٲرطثشطيٵ ٲبزٺ ٲحط٦ي اؾز ٦ٻ اططار ػجطاٴ ٶبدصيط ٸ ٦كٷسٺ ثط ػبي   -5

 ٪صاضز؟ ٲي

آيب ٲي زاٶيس ا٦ظط ٦ؿبٶي ٦ٻ زض زاٰ قيكٻ ٪طٞشبض قسٺ اٶس، زٮي٭ اؾشٟبزٺ ذٹز ضا ثٽشط زضؼ   -6

 اٶس؟ ٦طزٺ            ذٹاٶسٴ ٖٷٹاٴ 

 زاٶيس ٦ٻ قيكٻ ثطاي ثسٴ ؾبظي ٲٷبؾت ٶيؿز ٸ ايٵ ٲٹيٹٔ ٣ٍٞ ي٥ ثبٸض ٚٯٍ اؾز؟ آيب ٲي  -7



 

 

 قٹز؟ سٴ ذبٶٹازٺ ٲيزاٶيس ثس ثيٷي ټبي ٶبقي اظ ٲهطٜ قيكٻ ثبٖض ٲشالقي ق آيب ٲي  -8

زاٶيس ٦ٻ ٲهطٜ قيكٻ ٦ٳ٧ي ثٻ زضٲبٴ ثيٳبضي اٞؿطز٪ي ٶٷٳٹزٺ ٸ ايٵ ٲٹيٹٔ ي٥  آيب ٲي  -9

 ثبٸض ٚٯٍ اؾز؟

ټبي ٲ٣بضثشي ٲظ٭ ايسظ ٸ ټذبسيز سب ؾٻ  زاٶيس زض ٦ٷبض ٲهطٜ قيكٻ، ذُط اثشالي ثيٳبضي آيب ٲي -10

 قٹز؟ ٲي ثطاثط ثيكشط

 

 حطيصتًغيٍ تٍ خاوًادٌ َا در راتطٍ تا مػزف 

ٶٽب آٲهطٜ حكيف ثب اذشال٬ ضٸاٶي ضاثُٻ سٷ٫بسٷ٩ زاضز ٸ ايٵ ضاثُٻ زض ٦ؿبٶي ٦ٻ ٸاثؿش٫بٴ   -1

 ثؿيبض ثيكشط اؾز. زچبض اذشال٬ ضٸاٶي ټؿشٷس

 ضٞشبضټبي دطذبق٫طاٶٻ اظ ٖالئٱ ْبټطي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ حكيف اؾز.  -2

 ٢طثبٶيبٴ حكيف ټؿشٷس.ؾب٬ ثيكشطيٵ  20سب  15ٸاٮسيٵ ٪طاٲي آيب ٲي زاٶيس ٶٹػٹاٶبٴ  ثيٵ  -3

زاٶيس ثسٮي٭ ثسثيٷي ټبي ٶبقي اظ ٲهطٜ حكيف ٞطز ٲٳ٧ٵ اؾز سب آذط ٖٳط ٲؼطز  آيب ٲي  -4

 ثب٢ي ثٳبٶس؟

ټٹقيبض ثبقيس ٲهطٜ حكيف ټٳيكٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض زض ي٥ ػٳٕ زٸؾشبٶٻ يب ثطاي ؾط٪طٲي   -5

 قٹز؟ اؾشٟبزٺ ٲي

ثس اظ ثبالسطيٵ زضنس ثطذٹضزاض اؾز.  اٖشيبزآٸض، ټٳٷكيٵٲٹاز ٪طايف ثٻ  زض ثيٵ ٖٯ٭ اػشٳبٖي  -6

 دؽ زض اٶشربة ټٳٷكيٵ ٞطظٶساٴ ذٹز ز٢ز ٦ٷيس.

ټط چ٣سض اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ٲب ثيكشط ثبقس ٲ٣بٸٲز زض ثطاثط ديكٷٽبز ٲهطٜ حكيف ثيكشط   -7

 ذٹاټس ثٹز.

 ٦ٷس. دسض ٸ ٲبزض ٪طاٲي زض اثشساي اٖشيبز ثٻ حكيف، ٞطز ٸاثؿش٫ي ػؿٳي ضا سؼطثٻ ٶٳي  -8

 ٶي ثبٖض ٲي قٹز ٦ٻ ٞطز ثٻ ضاحشي ٶشٹاٶس اظ ازاٲٻ ٲهطٜ نطٜ ٶٓط ٦ٷس.ٸاثؿش٫ي ضٸا  -9

٦ٷٷس، حكيف ضا زض اثشساي ضاٺ سؼطثٻ  " ٦ؿبٶي ٦ٻ زض حب٬ حبيط ٦طا٤ ٲهطٜ ٲي50ثيف اظ  -10

 ٦طزٺ ثٹزٶس.

 ٲٗٳٹالً ٦ؿبٶي ٦ٻ سٹاٴ ٲ٣بثٯٻ ثب ٸا٢ٗيز ضا ٶساضٶس ثٻ ؾٳز حكيف ٲي ضٸٶس. -11

 ٪طزز. طثبٖض ٲي قٹز ٞطز ثٻ ؾٳز ػبزٺ ٶيؿشي ؾطاظيحكيف ي٥ ٲبزٺ سٹټٱ ظا اؾز ٸ  -12

 ٸاض ٦ٻ اٮجشٻ ثسٸٴ زٮي٭ ٲي ثبقس اظ ٖٯ٭ ٲهطٜ حكيف اؾز. ټبي ٲ٧طض ٸ زيٹاٶٻ ذٷسٺ -13

 ٲٗبقطر ثب زٸؾشبٴ ٶبثبة قطايٍ ضا ثطاي ٪طايف ثٻ ؾٳز ٲهطٜ حكيف ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس. -14

 .ٸاٮسيٵ ٪طاٲي ٞطظٶساٴ ذٹز ضا اظ ٲهطٜ ٸ ٖٹا٢ت حكيف آ٪بٺ ؾبظيس -15



 

 

دسض ٸ ٲبزض ٪طاٲي ثبٸض ٚٯُي ٦ٻ ثبٖض قسٺ اٞطاز ثٻ ؾٳز حكيف ٪طايف ديسا ٦ٷٷس ايٵ اؾز  -16

 ٦ٻ حكيف اٖشيبز ٶساضز؟ 

 ٶٽب ثٻ ؾٳز حكيف ػٯٹ٪يطي ٦ٷيٱ.آثيبييٱ ثب ديسا ٦طزٴ ٶ٣بٌ يٗٝ ٞطظٶساٶٳبٴ اظ ٪طايف  -17

چيعي ٶيؿز  ٵزاٶٷس اي ضا ثبالسط اظ زي٫طاٴ ٲيز ٦ٷٷس ٲٗٳٹالً ذٹ ٦ؿبٶي ٦ٻ حكيف ٲهطٜ ٲي -18

 ػع ټصيبٴ ثعض٨ ٲٷكي ٦ٻ اظ ٖٹاضو ٲهطٜ حكيف اؾز.

 

 

 

 

 تًغيٍ تٍ خاوًادٌ َا در راتطٍ تا مػزف تزياك

ػبٴ ذٹز ضا ثٻ ذبَط اٖشيبز ثٻ ٲٹاز  زاٶيس ٦ٻ زض ټط زٸ ؾبٖز ي٥ ٶٟط ػٹاٶبٴ ٖعيع آيب ٲي  -1

 زټس؟ ٲي             ٲرسض  اظ زؾز 

اي ػع ٪طٞشبضي زض زاٰ اٖشيبز ٸ اٞعايف ٲك٧الر  قٹز ٶشيؼٻٲهطٜ سطيب٤ ثٻ ټط ثٽبٶٻ ٦ٻ آٚبظ   -2

 ضٸحي ٸ ػؿٳي زض ثط ٶرٹاټس زاقز.

زټس ثٯ٧ٻ ٞطز  اٞعايف ٶٳي زاٶيس سطيب٤ ٶٻ سٷٽب ٢سضر س٧ٟط، ذال٢يز، سٹاٴ ٸ ٦ٹقف ضا آيب ٲي  -3

 ٦كبٶس. سٹاٴ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٸضَٻ ٶبثٹزي ٲي ٶب              ضا ثٻ سسضيغ

 آيب زٸؾشبٴ ػسيس ٞطظٶساٶشبٴ، قٳب ضا ثٻ ٧ٞط ٞطٸ ٶجطزٺ اؾز؟  -4

 ٸاٮسيٵ ٪طاٲي ضٞشبضټبي دطذبق٫طاٶٻ ٸ ذكٵ ٞطظٶساٴ  قٳب ٶٓط قٳب ضا ػٯت ٶ٧طزٺ اؾز؟  -5

 ٖسٰ سجٗيى ثيٵ ٞطظٶساٴ آٶٽب ضا زض ٲٗطو ذُط اٖشيبز ٢طاض ٶسټيٱ. يٱ ثبيثيب  -6

 ض آٶٽب.ٸٲب ثبيس ٲكبٸض ٞطظٶساٶٳبٴ ثبقيٱ ٶٻ زا  -7

 ٲٹضز ٞطظٶساٴ ضا زض ثطاثط اٖشيبز ٲ٣بٸٰ ؾبظيٱ. ثي ټبي  ب دطټيع اظ ؾرش٫يطيث -8

زاٶيس ٦ؿي ٦ٻ ثطاي اٸٮيٵ ثبض سطيب٤ ضا اؾشٟبزٺ ٦طز، ټيچ٫بٺ قطايٍ ٞٗٯي  ػٹاٶبٴ ٖعيع آيب ٲي  -9

 ٦طز. ٶٳي           ضا ديف ثيٷي

سٹاٶبيي ػٷؿي ثٻ ذب٤ ؾيبٺ ٶكبٶسٺ ثٽبٶٻ اٞعايف  زاٶيس ٦ٻ سطيب٤ ا٦ظط ٢طثبٶيبٴ ذٹز ضا ثٻ آيب ٲي -10

 اؾز؟

 ػٹاٶبٴ ٖعيع سطيب٤ آٞز ظٶس٪ي اؾز. -11

 قٹز. ثطاي ٢ُٕ ٸاثؿش٫ي ټيچ ٸ٢ز زيط ٶيؿز. ٸٮي يبزٲبٴ ثبقس ٦ٻ ظٸزسط زيط ٲي -12

 زاٶيس ٦ٻ ٲٗٳٹالً اٖشيبز ثٻ سطيب٤ زض ي٥ ٲٽٳبٶي  زٸؾشبٶٻ قطٸٔ قسٺ اؾز؟ آيب ٲي -13



 

 

حب٬ حبيط اظ زضز ثي  اٶس زض ظ زضز ثٻ ؾطا٘ سطيب٤ ضٞشٻزاٶيس سٳبٰ ٦ؿبٶي ٦ٻ ثطاي ٞطاض ا آيب ٲي -14

 زضٲبٴ سطيب٤ ٖالػي ٶساضٶس؟

 

 

 

 

 

 

 پيطىُاداتي تٍ خاوًادٌ َا در جُت پيطگيزي اس اػتياد :

 

زض ثبضٺ ٲٹاز اٖشيبز آٸض $ٖٯ٭ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲؤطط زض ٲهطٜ ٲٹاز، ذُطار، ٖٹاضو ٸ ٖالئٱ آٴ# اَالٖبر  .1

 ٦بٞي ٦ؿت ٦ٷيس.

 سطثيشي ذٹز ضا اٞعايف زټيس.ٲٽبضر  ټبي  .2

 اٮ٫ٹي ٲٷبؾجي ثطاي ٞطظٶساٴ ذٹز ثبقيس ٸټط٪ع ثط ذالٜ ٪ٟشٻ ذٹز ٖٳ٭ ٶٷٳبئيس. .3

 ًٞبيي ايؼبز ٦ٷيس ٦ٻ ٞطظٶساٶشبٴ زض آٴ احؿبؼ آضاٲف ٦ٷٷس.  .4

ثٻ نحجز ټبي ٞطظٶساٶشبٴ ذٹة ٪ٹـ ٦ٷيس. ثب ٮجرٷس، س٧بٴ زازٴ ؾطٸ اؾشٟبزٺ اظ ػٳالر ٲظجز  .5

 ٸ ... آٶٽب ضا ثٻ ٪ٟشٵ ثيكشط سكٹي١ ٦ٷيس.« ٲٵ ايٵ ضا ٶٳي زاٶؿشٱ»  ،«چ٣سض ػبٮت» ٶٓيط 

 يُي ايؼبز ٦ٷيس ٦ٻ قٳب ضا ٲحطٰ اؾطاض ذٹز ثساٶٷس.اقط .6

 اظ ٞطظٶساٶشبٴ اٶشٓبض ٶساقشٻ ثبقيس آضظٸټبي ثطآٸضزٺ ٶكسٺ قٳب ضا سح١٣ ثركٷس. .7

ٶٳبئيس. ٲٳ٧ٵ اؾز ضٸظي  اظ ٢ج٭ ، ذٹز ضا ثطاي دبؾر٫ٹيي ثٻ ؾؤاالر ٦ٷؼ٧بٸاٶٻ ٞطظٶساٶشبٴ آٲبزٺ .8

اظ قٳب ثذطؾٷس ٦ٻ آيب سب٦ٷٹٴ ٲٹاز ٲهطٜ ٦طزٺ ايس؟ ... ايٵ ٞطنز ذٹثي اؾز ٦ٻ ٖٯز ٖسٰ ٲهطٜ 

ذٹز ضا ثٻ ظثبٴ ؾب٬ ټبي ػٹاٶي ثٻ آٶٽب ٲٷش٣٭ ٦ٷيس يب ا٪ط احيبٶبً ٢جالً ٲهطٜ ٦طزٺ ايس ٖٯز ٪طايف 

يٷ٧ٻ حبال چطا ٲي ذٹاټيس آٶٽب اقشجبٺ ذٹزثٻ ٲٹاز ٸ ؾذؽ ٦ٷبض ٪صاقشٵ آٴ ضا ثٻ ايكبٴ ث٫ٹئيس ٸ ا

قٳب ضا س٧طاض ٶ٧ٷٷس. ثيبز زاقشٻ ثبقيس ٦ٻ ٶجبيس ٲؿبئ٭ ضا ثيف اظ اٶساظٺ سكطيح ٦ٷيس ٲجبزا ٦ٷؼ٧بٸي 

 آٶٽب ثطاٶ٫يرشٻ قٹز.



 

 

ثب س٣ٹيز ٢سضر اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ، سهٳيٱ ٪يطي ٸ اظ ثيٵ ثطزٴ اٞؿطز٪ي ٸ٦ٳطٸئي ٞطظٶساٴ، آٶٽب ضا  .9

 ظا ٲ٣بٸٰ ؾبظيس. زض ثطاثط قطايٍ آؾيت

ضاٺ ٲ٣بٸٲز ٸ دبيساضي زض ثطاثط ٞكبض ټٳؿبالٴ ثطاي ٲهطٜ ٲٹازٲرسض ضا ثٻ ٞطظٶساٶشبٴ ثيبٲٹظيس سب  .10

 اظ  ٶٻ  ٪ٟشٵ ثٻ آٶٽب ٶٽطاؾٷس.

 ٲٹاٶٕ ضاثطزاضيس. ثٻ ٞطظٶساٶشبٴ اٶ٫يعٺ زازٺ ٸ اظ آٶٽب حٳبيز ٦ٷيس. .11

ضاٴ ، دبض٤، ٦ٹٺ، ؾيٷٳب ٸ ... ثطٸيس. ٸ٢ز ثيكشطي ضا ثب ٞطظٶساٶشبٴ نطٜ ٦ٷيس. ثب آٶبٴ ثٻ ضؾشٹ .12

ثطاظ ٖك١ ٦ٷيس ٸ ث٫ٹييس ٦ٻ زٸؾشكبٴ  سط ثٻ آٶبٴ ا ثبسٟب٠ آٶبٴ ثٻ ٲٹؾي٣ي ٪ٹـ زټيس ٸ اظ ټٳٻ ٲٽٱ

 زاضيس .

 ؾٗي ٦ٷيس حشي آټٷ٩ نسايشبٴ ٲاليٱ ٸ زٸؾشبٶٻ ثبقس. .13

 ثيبٸضيس. ٲٹيٕ ذٹز ضا ثطاثط ؾي٫بض، ٲٹازٲرسض ٸ اٮ٧٭ ٲكرم ٶٳٹزٺ ، نطيحبً آٶطا ثٻ ظثبٴ .14

 ٣ٖبيس ذٹز ضا ثٻ ظٸض ثٻ آٶٽب سحٳي٭ ٶ٧ٷيس. .15

ٶٓٱ ٸ ٢بٶٹٴ ٲٷبؾت ٸ ؾبظٶسٺ ٲكرهي زض ذبٶٹازٺ ثط٢طاض ؾبظيس ٸ ثطاي ؾطديچي اظ آٴ سٷجيٽبر  .16

 ٲٷبؾجي زض ٶٓط ث٫يطيس ٸ ٢بَٗبٶٻ آٶطا ثٻ ٲطحٯٻ اػطا زض آٸضيس.

 ٦ٷيس.ؾٗي ٦ٷيس زض ؾبٖبر ٚصا ذٹضزٴ ټٳٻ اًٖبء ذبٶٹازٺ ضا زٸض ټٱ ػٳٕ  .17

ٞطظٶساٴ ذٹز ضا ٢ج٭ اظ ضؾيسٴ ثٻ ؾٷيٵ ثحطاٶي ٶؿجز ثٻ ٲًطار ٸ ٖٹا٢ت ٸيطاٶ٫ط ٲهطٜ  .18

 ٲٹازٲرسض آ٪بٺ ؾبظيس.

 آٶبٴ ضا ثيف اظ اٶساظٺ ٸ ثُٹض اٚطا٠ آٲيع ٶشطؾبٶيس. .19

اظ چ٫ٹٶ٫ي زٸؾز يبثي ٸ ٲٗبقطر ٞطظٶساٴ ذٹز ثب زي٫طاٴ آ٪بٺ ثبقيس. ثب ٸاٮسيٵ زٸؾشبٶكبٴ  .20

. زض نٹضسي ٦ٻ ثٻ ٲٷع٬ زٸؾشكبٴ ضٞشٷس حشٳبً اظ حًٹض ٸاٮسيٵ ايكبٴ زض ٲٷع٬ اضسجبٌ ثط٢طاض ٦ٷيس

 ٲُٳئٵ قٹيس ٸ ثٻ حًٹض ؾبيط اًٖبء ذبٶٹازٺ ا٦شٟب ٶ٧ٷيس.

 ثٻ ٶحٹٺ ذطع ٦طزٴ دٹ٬ سٹؾٍ ٞطظٶساٶشبٴ اټٳيز ثسټيس. .21

بٮٱ ثطاي اٸ٢بر ٞطاٚز آٶبٴ ثطٶبٲٻ ضيعي ٦ٷيس. ټٳٹاضٺ آٶبٴ ضاثٻ ٲُبٮٗٻ ، ٸضظـ ٸ سٟطيحبر ؾ .22

 سطٚيت ٶٳٹزٺ ٸ ظٲيٷٻ ايٵ اٲٹض ضا ثطايكبٴ ٞطاټٱ ٦ٷيس.

ظٲبٴ ٲٷبؾجي ضا ثٻ ٪ٟش٫ٹ اذشهبل زټيس. چطا٦ٻ ٞطظٶسسبٴ اضظـ ٶهبيح قٳب ضا ثب اضظـ ظٲبٶي  .23

 ٦ٻ ثٻ آٴ اذشهبل زازٺ ايس ٲي ؾٷؼس.

اضظـ  ضاټٷٳبيي ټبي ذٹز ضا اظ َطي١ ٲطثيبٴ ٸ زثيطاٶكبٴ ثٻ آٶٽب ٲٷش٣٭ ٦ٷيس. ػٹاٶبٴ ثبٸضټب ٸ .24

ټبي ذٹز ضا زاضٶس. َجيٗشبً ا٪ط ٸاٮسيٵ ثٽشطيٵ ٶهبيح ضا ټٱ ث٫ٹيٷس ٲٳ٧ٵ اؾز آٶٽب ضا ٶذصيطٶس. قٷيسٴ 

 ٶهبيح قٳب اظ ظثبٴ ٲطثيبٴ ٸ زثيطاٶكبٴ سأطيط ثيكشطي ثط آٶٽب ٲي ٪صاضز.

 ثيٵ ٞطظٶساٶشبٴ سجٗيى ٢بئ٭ ٶكٹيس. .25



 

 

 ز ، زض ٞطظٶساٴ ذٹز ؾط٦ٹة ٶ٧ٷيس. ٧ٞط اٶش٣بزي ضا ٦ٻ اظ ٸيػ٪ي ټبي زٸضاٴ ثٯٹ٘ ٸ ٶٹػٹاٶي اؾ .26

 آٶبٴ ضا ثٻ ضٖبيز انٹ٬ ٲصټجي ٸ اٶؼبٰ  ٞطائى زيٷي سكٹي١ ٦ٷيس. .27

 زض اٶؼبٰ ٞٗبٮيز ټبي ٲٷ٣ُي ثٻ ٞطظٶساٴ ذٹز اؾش٣ال٬ ٸ آظازي ثسټيس. .28

زض ضٞشبضټبي ذٹز ثيكشط ز٢ز ٦ٷيس. ٲٳ٧ٵ اؾز ثب سٳؿرط ي٥ ٲٗشبز ٸ يب نحجز ٦طزٴ ثب ٮحٵ  .29

 ٶبزضؾز ثٻ ٞطظٶسسبٴ ٲٷش٣٭ ٦ٷيس.اٞطاز ٲٗشبز ديبٲي 

ا٪ط ٲي ذٹاټيس ٲبٶٕ دٹيبيي ٸ ضقس ػؿٱ ٸضٸاٴ ٞطظٶساٶشبٴ ٶكٹيس، اظ اٶش٣بز ٚيطؾبظٶسٺ، سٳؿرط ٸ  .30

 قطٲٷسٺ ٦طزٴ آٶبٴ ٲرهٹنبً زضٲ٣بث٭ زي٫طاٴ ػساً ثذطټيعيس.

 ٞطظٶساٶشبٴ ضا ثٻ ذبَط ضٞشبضټبي ٲظجشكبٴ سكٹي١ ٦ٷيس. .31

 ټبي ضٸحي ، ضاټٷٳب ٸ ټٳطاٺ ٞطظٶساٴ ذٹز ثبقيس. زض قطايٍ ثحطاٶي ، ٞكبضټب ٸ سٷف .32

 ټط٪ع ًٞبي ذبٶٻ ضا ٲشكٷغ ٶٷٳٹزٺ ٸ اظ ٲكبػطٺ ٸ ثحض ټبي ثيٽٹزٺ ثذطټيعيس. .33

 ٲؿؤٸٮيز ٸ س٧ٯيٟي ثٻ ٞطظٶساٴ ذٹز ثسټيس ٦ٻ ثب سٹاٴ آٶبٴ ٲشٷبؾت ثبقس. .34

 زض ضٸاثٍ ذٹز ثب ٞطظٶساٶشبٴ ټٳٹاضٺ نبز٠ ٸ ٲٽطثبٴ  ثبقيس. .35

ظٶساٴ ذٹز زض ٲٷع٬، ثٹيػٺ ټٷ٫بٲي ٦ٻ ثٻ ٲؿبٞطر يب ٲيٽٳبٶي ٲي ضٸيس ػساً اظ سٷٽب ٪صاقشٵ ٞط .36

 ذٹززاضي ٶٳبئيس.

ثٻ حؽ قكٱ ذٹز سٹػٻ ٦ٷيس. ټط ٪بٺ زض زضٸٴ ذٹز احؿبؼ ٦طزيس ٦ٻ ٲك٧٭ ذبني ٸػٹز  .37

 زاضز حشٳبً آٶطا ػسي ث٫يطيس.

 ٶٳبئيس.زض نٹضر ق٥ ٸ سطزيس، ٸؾبئ٭ قرهي ٸ ٮجبؾٽبي ٞطظٶساٶشبٴ ضاٲرٟيبٶٻ ثبظضؾي  .38

 سطحٱ ثٻ ٲٗشبزيٵ ٲحٯٻ ذٹز ضا ذيبٶز ثٻ ٞطظٶساٶشبٴ ٢ٯٳساز ٦ٷيس. .39

ټٳٹاضٺ زض ٶٓط زاقشٻ ثبقيس ٦ٻ ذبٶٹازٺ ټب زض ظٲيٷٻ ديك٫يطي اظ اٖشيبز ٶ٣ف ثؿيبض ٲؤططسطي زض  .40

 ٲ٣بيؿٻ ثب ٶيطٸي اٶشٓبٲي ٸؾبيط ؾبظٲبٴ ټبي ٲؿؤٸ٬ ثط ٖٽسٺ زاضٶس.

٦ٹض ٲٷحهط ثٻ ٸاٮسيٵ ٶجٹزٺ ثٯ٧ٻ ؾبيط اًٖبء ذبٶٹازٺ قبيبٴ ش٦ط اؾز ضٖبيز ثؿيبضي اظ ٶ٧بر ٲص

سبطيطدصيطي ػٹاٶبٴ ٸٶٹػٹاٶبٴ اظآٶٽب  ثٹيػٺ ثطازضاٴ ٸ ذٹاټطاٴ ثعض٪شط ضا ٶيعزض ثطٲي ٪يطز ٸچٻ ثؿب

 زضثؿيبضي اظ ٲٹاضزثيف اظدسضٸٲبزض ثبقس.

 

 

   

 

 



 

 

 مزاحل ضىاخت فزد مؼتاد

ټبي ديك٫يطي ٸ ٲجبضظٺ ظٸز ټٷ٫بٰ  ضاٺ سطيٵ اظ ٲٽٱ ، ح٭ اثشسايي، ٶؿجشبً ديكطٞشٻ ٸ ديكطٞشٻاقٷبذز ٲط

 ثبقس. ٲيثب دسيسٺ اٖشيبز 

ٲبٶس، اٲب  ټب ٲرٟي ٲي ٲٗٳٹالً سٛييطار ثٻ ٸػٹز آٲسٺ زض ٞطز ٲٗشبز زض ٲطاح٭ اثشسايي اظ زيس ذبٶٹازٺ

 ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض حشي زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ٶيع ٖاليٳي زاضز. 

 ذايي: الف( مطخػات فزد مؼتاد در مزاحل اتت

ذٹززاضي اظ ثطذٹضز ٲؿش٣يٱ ثب اًٖبي ذبٶٹازٺ، ٲكٛٹ٬ ٦طزٴ ذٹز ثٻ اٲٹضي ٦ٻ ٢جالً ثٻ آٶٽب اټٳيز 

زازٺ ٲبٶٷس: ذٹاٶسٴ ٦شبة يب ضٸظٶبٲٻ، ْبټط قسٴ ديبدي ػٯٹي آيٷٻ ثطاي اَٳيٷبٴ اظ ٲطست ثٹزٴ  ٶٳي

بزاة ػٯٹٺ زازٴ ٸيٕ ْبټطي، ؾٗي زض ٖبزي ػٯٹٺ زازٴ ضٞشبض، انالح ظٸز ثٻ ظٸز نٹضر ثطاي ق

٪طٞز، ذبضع قسٴ  ذٹز، ٪صقز اظ ذُبټبي اًٖبي ذبٶٹازٺ ثٻ ذهٹل زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٢جالً ايطاز ٲي

اظ ٲٷع٬ زض اٸ٢بر ٶبٲٷبؾت، قؿشكٹي ٲ٧طض زؾز ٸ نٹضر ٸ زټبٴ ٸ حشي قؿشكٹي ٲ٧طض ؾط، 

ٱ $سٷ٩ ٶٹقيسٴ چبي ظيبز ٸ ٲهطٜ ؾي٫بض، ذٹـ ضٞشبضي ٸ ٲٽطثبٶي ٦ٱ ؾبث٣ٻ، سٛييط زض ٲطزٲ٥ چك

 يب ٪كبز قسٴ# ٸ ذٹاة آٮٹز٪ي ظيبز. 

 ب( مطخػات فزد مؼتاد در مزاحل پيطزفتٍ وسثي: 

ٲشٷبؾت ثب ديكطٞز اٖشيبز ٸ آٮٹزٺ قسٴ ثيكشط ٞطز، ثٻ سسضيغ ٖاليٱ ػسيسي زض ٞطز ْبټط ْبټط 

 ثيٷس.  قٹز، ٲٗشبز زي٫ط ٢بزض ثٻ دٷٽبٴ ٦بضي ٶيؿز ٸ حسا٢٭ يطٸضسي ثطاي ايٵ ٦بض ٶٳي ٲي

٦ٷس، سٛييطاسي ٦ٻ  يٵ ٲطحٯٻ ٦ٻ ٦بٲالً ٪طٞشبض اٖشيبز قسٺ اؾز، ْبټط ٸ ضٞشبضـ ثٻ ٦ٯي سٛييط ٲيزض ا

 ثطاي ذبٶٹازٺ ٦بٲالً ٲكرم اؾز. 

ٲبٺ دؽ اظ آٚبظ ٲهطٜ اؾز ٸ 3سب  2ٲبٺ ٸ زض ٲهطٜ ټطٸييٵ 6سب  5ايٵ ٲطحٯٻ زض ٲهطٜ سطيب٤ 

  ػثارتىذ اس:ٲٽٳشطيٵ سٛييطار 

 ټب.  ټبي ٢ج٭ ٸ سٛييط ضٶ٩ ٮت الٚط قسٴ ٶؿجز ثٻ ٲبٺ .1

 ٸ دٝ ټٳطاٺ ثب چطٸ٤ زض اَطاٜ چكٱ.   ٦جٹزي اَطاٜ چكٱ، ٢ي ٦طزٴ ٲطست چكٱ .2



 

 

سٛييط زض ضٶ٩ دٹؾز ثسٴ ثٻ ذهٹل سجسي٭ ضٶ٩ چٽطٺ ثٻ ظضز سيطٺ، ؾيد قسٴ ٲٹټب ٸ سٛييط زض  .3

 ٶ٫بٺ ٦طزٴ. 

 ضي ٦ٻ ٞطز زض ضاٺ ضٞشٵ سٗبز٬ ٶساضز. ذٳيس٪ي زض دكز ٸ سٛييط ٸايح زض ضاٺ ضٞشٵ ثٻ َٹ .4

 ټب ٸ ٮطظـ ٲحؿٹؼ زؾشٽب.  ذٳيبظٺ ٦كيسٴ، ذٹاة آٮٹز٪ي، ذك٧ي ثيف اظ حس ٮت .5

 ٖهجبٶي ٸ ثسذٯ١ قسٴ، دطذبق٫ط ٸ اظ ذٹز ضايي ثٹزٴ.  .6

 زيط ذٹاثيسٴ ٸ زيط اظ ذٹاة ثيساض قسٴ ٸ اټٳيز ٶسازٴ ثٻ ٶٓٱ ٸ سطسيت.  .7

 ٸ٢ٟٻ زض اؾشحٳبٰ ٦طزٴ.  .8

 ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ اظ ذبٶٹازٺ ٸ احؿبؼ ٚطيجي ٦طزٴ ثب آٶٽب.  .9

 سٛييط زض ٮحٵ ٸ ٪ٟشبض $ٮٽؼٻ# ٸ ٦كيسٺ ازا ٦طزٴ ٦ٯٳبر.  .10

 دط حطٞي ٸ دط ٪ٹيي، ثيٽٹزٺ ٪ٹيي ٸ ٲشٷب٢ى ٪ٹيي.  .11

 ٢ُٕ ٦طزٴ ٶب٪ٽبٶي ٦الٰ ذٹز ٸ زي٫طاٴ.  .12

 ټبي ٲك٧ٹ٤.  ضٞز ٸ آٲسټبي ٲ٧طض ٸ سٳبؼ .13

ٲظالً ا٪ط ٦ؿي ضا ٖٯيٻ ذٹز ثساٶس اٸ ضا ثسسطيٵ ٞطز ٸ ا٪ط ٪طايي زض ٲٹضز ټٳٻ ٲؿبي٭،  ٲُٯ١ .14

 زاٶس.  ٦ؿي ضا ٲٹا١ٞ ثجيٷس اٸ ضا ثٽشطيٵ ٞطز ٲي

 اضس٧بة اٖٳب٬ ذالٜ، ضثٹزٴ اقيبء ٸ ٸؾبي٭ ٲٷع٬ ٸ ٞطٸـ آٶٽب ثطاي سٽيٻ ٲربضع اٖشيبز.  .15

 آطبض ؾٹذش٫ي ضٸي ضذشرٹاة، ٞطـ ٸ اٶ٫كشبٴ ذٹز ٲٗشبز.  .16

 ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي.  ثي ٖال٫٢ي ٶؿجز ثٻ ٲؿبي٭ .17

 ج( مطخػات فزد مؼتاد در مزحلٍ پيطزفتٍ: 

زض ايٵ ٲطحٯٻ اٖشيبز ثطاي ٲطزٰ ٢بث٭ سكريم اؾز، ثٷبثط ايٵ ټسٜ، سكطيح ٸيٗيز اٸ ثطاي قٷبذز 

 اَطاٞيبٴ ٶيؿز، ثٯ٧ٻ ٲٷٓٹض ٲٗطٞي حبالر ٸ ٸيٗيز ٲٗشبزاٴ ديكطٞشٻ اؾز. 

 اي اظ ذهٹنيبر ايٵ اٞطاز:  ٶٳٹٶٻ

 ٲٗشبز.  ذٳيسٺ قسٴ ٢بٲز .1

 َطز قسٴ ٦بٲ٭ اظ ذبٶٹازٺ ٸ ػبٲٗٻ.  .2

 چبدٯٹؼ ٸ ٲشٳٯ١ قسٴ.  .3

 ٶؿجز زازٴ ٲك٧الر ٸ اٖشيبز ذٹز ثٻ زي٫طاٴ اظ ػٳٯٻ ذبٶٹازٺ.  .4

 ټبي ٢ٯجي ٸ ٦ٯيٹي.  ټبي ٲرشٯٝ اظ ػٳٯٻ زضز زض ٢ٟؿٻ ؾيٷٻ يب ٶبضاحشي سٳبضو ثٻ ثيٳبضي .5



 

 

ايٵ ٲؿئٯٻ ٶيع اٲ٧بٴ ټط ٪ٹٶٻ  اظ زؾز زازٴ سٳط٦ع حٹاؼ ٸ ٖسٰ سكريم ٖٹا٢ت اٖٳب٬ ذٹز ٦ٻ .6

 زټس.  ٖٳ٭ ذالٜ حشي ػطايٱ ؾٷ٫يٵ ضا اٞعايف ٲي

 ٲٹضز.  ټبي ثي ٪ٹيي ٸ ٢ؿٱ اٞعايف زضٸ٘ .7

 ټب.  ټب ٸ زٶساٴ ذطاثي ٮظٻ .8

 ټب.  ټب سٹأٰ ثب حط٦بر ٮطظقي دٯ٥ آٮٹز٪ي ٸ ٶيٳٻ ثبظ ثٹزٴ چكٱ ټب ټٳطاٺ ثب ذٹاة ؾٷ٫يٷي دٯ٥ .9

 ضټب ٦طزٴ ذبٶٻ ٸ ذبٶٹازٺ ثٻ ٲسر َٹالٶي ٸ ٪بټي ثطاي ټٳيكٻ.  .10

 ٖسٰ اؾش٣جب٬ اظ ټط ٪ٹٶٻ ا٢ساٰ ثطاي سط٤ اٖشيبز ثٻ ثٽبٶٻ سطؼ اظ ٲط٨.  .11

 


