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آن با اینکه این مقاله سعی شده است که بصورت طنز نوشته شود لیکن تمامی : نکته 
توصیه ها ، آمارها و دستورالعملهاي بنابراین . براساس مقاالت معتبر پزشکی نوشته شده 

  !این مقاله کامال جدي و واقعی است
  
  
  

  !مواد افیونی چه موادي هستند؟
  

 که یکدفعه چشمم افتاد به چی بنویسمنشریه ره توي این فکر بودم که براي این شما
تلویزیون که داشت یک انیمیشن در مورد اعتیاد پخش میکرد و در کل به جوانان عزیز 

.... یاد حرف یکی از دوستام که روانشناسه افتادم ! .... التماس میکرد که سراغ اعتیاد نروند
چون .... روز باالتر میره؟ میدونی چرا درصد اعتیاد در کشور داره روز به : میگفت

  !!!!تلویزیون هر روز داره در موردش فیلم میذاره
عزیز : آخه تلویزیون فقط میگه .... میبینم که بیراه هم نمیگفت... وقتی درست فکر میکنم 

مواد مخدر ... مواد مخدر بده ! .... مواد مخدر جیزه...  سراغ مواد مخدر نروید ! ... دلم
 باشند تا این مواد  زبان جوانان ساختههاما هیچوقت یادم نمیاد که یه برنامه ب!!!! ....... تلخه

   به یک توضیح بده و از مضراتش بطور کامل اطالع رسانی بکنهافیونی را یک
در مورد مواد افیونی بنویسم و من  بازاري  ومن با همون زبان کوچهاصال چطوره اینبار 

  ):ع میکنیمپس شرو ( !براتون توضیح المسائل بدم
اصوال به تمام موادي که از شیره گیاه خشخاش چه بصورت طبیعی و مستقیم و چه بصورت 

مصنوعی بوجود بیاد میگن مواد افیونی و با کمال افتخار باید بگم که پرمصرفترین چیز 
  !)حتی بیشتر از ماهواره ( !!!غیر قانونی در مملکت ما همین مواد افیونی هستند
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سوخته، شیره، مرفین، : ها و اسمهاي مختلف در بازار بفروش میرسه مثل این مواد به شکل
   فنوکسیالت و هروئینیکدئین، د

با کالساش میگن ( اول بصورت دود : اما این مواد به چند صورت کلی مصرف میشه 
  ! )تدخین و بی کالساش از واژه هایی مثل سیخ و سنجاق و یا ویولن استفاده میکنند

بصورت نی لول !)  تومانی50مثال یک اسکناس ( بتدا یکعدد کاغذ را ا: طریقه مصرف 
( کرده و با آب دهان غلیظ شده آنرا بهم میچسبانیم سپس یکعدد سنجاق قفلی و یا سیم 

متاسفانه این قسمت بصورت اتوماتیک بدلیل داشتن بدآموزي !!! ..... بووووووووووووووق
  !)سانسور شد

برادران اهل عمل از این عمل  ( بصورت خوردن استنوع دیگه مصرف این کوفتیها 
   !!!)نیز یاد کرده اندو یا حل کردن بعنوان حب کردن 

از  ( از همسر و یا فرزند خود تقاضاي یکعدد چاي دبش پررنگ نموده: طریقه مصرف 
نعلبکی نباید فراموش کنید چون این شی نقش بسیار مهمی در این نوع طریقه مصرف 

(  تکه اي از مواد خود را در چاي انداخته و اهل و عیالور از چشم  و سپس د!)داره
یعنی باید بازم بگم این قسمت بدآموزي داره و سانسور ! ...... بوووووووووووووووووق

  )شده؟
   را میتوان بصورت تزریق نیز استفاده کرد این موادبعضی 

ول پنی سیلین است که تزریق به دو صورت انجام میگیره نوع اول مثل آمپ: طریقه مصرف
را روي یک تکه هروئین مقداري گرد با آب مقطر انجام میشه و نوع دوم اینجوریه که 

ترجیحا آلمینیوم مصرفی در قوطی سیگار بدلیل ایجاد احساس بهره وري و ( آلمینیوم 
( ریخته سپس فندك یا یک تکه کاغذ لول شده را آتش زده و ! ) اصالح الگوي مصرف

  !)حتما خودتون حدس زدید که این قسمت هم سانسور شده!! ...... ووووووقبوووووووووو
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بعضی از داروها نیز از این مواد ساخته شده است براي همین این داروها مصرف زیادي در 
    کدئین–اکسپکتورانت  دیفنوکسیالت،  کدئین، : مانند! دنبین جوانان ما دار

ود را بدون نسخه پزشک مانند نقل و نبات به داروخانه رفته و داروي خ: طریقه مصرف 
! ... این بوق همینجوري پخش شد! ...... بوووووووووووق! ( خریده و مصرف کنید

  !!!)ببخشید
  

  اما مصرف این زهر ماریها چه اثراتی داره؟
  !در کل این مواد هم اثر جسمانی دارند و هم اثرات روحانی 

صورت ... مصرف این مواد آدمو گرم میکنه از نظر جسمانی باید خدمتتون عارض بشم که 
مردمک چشمها تنگ و !!!) .... خط میندازه! : بقول برادران ساقی ( آدم گل میندازه 

کلی ..... آدم گیج میخوره و دست و پاش شل میشه !!!)  .... مثل ژاپنیها( کوچیک میشه 
ه و آدم نمیتونه نوع نفس کشیدن آدم عوض میش.... استفراغ و تهوع به آدم دست میده 

و از همه بدتر اینکه آدم .....   و حتی ممکنه آدم به اغما و بیهوشی برهدرست نفس بکشه
و رفتن به توالت و باید اندازه یک فیلم سینمائی براي قضاي حاجت ! دچار یبوست میشه
د  یادتون بیادیدیناین مثال را عمدا زدم تا هر وقت فیلم سینمائی !!! ( فرصت داشته باشه

تازه اینهایی که گفتن عالئم فوري مصرف این مواد هست و  ... !!!! )که نباید معتاد بشین
کم شدن میل و توانائی جنسی در ! ) .... مثل آفریقائیها ( گرنه سیاه شدن رنگ پوست 

 در وران قاعدگی و عادتو قاطی پاطی شدن د!!!) این براي مردها خیلی مهمه ( مردها 
بی توجه شدن به بهداشت و تبدیل شدن به !!!! ) ... ي مردان خیلی مهمه این هم برا( زنان 

هجوم ! .... کاهش وزن و الغري شدید در حد اسکلت!) ... انگل اجتماع ( یک آدم کثیف 
بیماریهاي عفونی مانند ایدز ، هپاتیت و انواع آبسه در معتادان تزریقی در طوالنی مدت 

  ه سر آدم میادعالوه بر چیزهائیکه اشاره کردم ب
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یه وقت ( از نظر روحی هم مصرف این مواد باعث میشه که اخالق و کردار آدم عوض بشه 
 مواد بدین طرف بعد از اعتیادش تبدیل به آدم خوبی نفکر نکنین اگه به یک آدم بد از ای

مصرف این مواد به آدم احساس سبکی و .... و کال این مواد آدمو عوضی میکنه ! ) میشه
با مصرف این مواد یه نوع  ... ده و البته بعدش آدم را عصبی و بدخلق میکنهلذت می

! بیقراري و دل آشوبی به آدم دست میده و آدم همیشه با خودش مشکل داره و درگیره 
از نظر حافظه هم که همه میدونن که استفاده از این مواد باعث کند ذهنی میشه به .... 

 هم نمیتونی درست به خاطر بیاري و بعدش هم طوریکه حتی یه جدول ضرب ساده را
نمیتونی در مورد چیزي اظهار نظر کنی و حتی در مورد چیزي تصمیم بگیري و براي همین 

  مثل یک انگل اجتماع همیشه توي خودتی و با خودت درگیري داري
تفاسیر این مواد چه چیز خوبی داره که خیلیها میرن همه راستش من نفهمیدیم با این 

  !دیوونه شدن را از هر بعد نگاه کنی اصال چیز دلچسب و باحالی نیست! ..... الش؟دنب
... اما مشکل اینجاست که با تمام این تجربه هاي بد چرا معتادان عزیز ترك نمیکنند؟ 

  اونها که روزي صدبار میمیرن و زنده میشن ولی چرا ترك نمیکنند؟
  تیاد حالتها و جون کندنهاي خودشو دارهجواب اینجاست که ترك اعتیاد هم مثل دوران اع

 ساعت بعد از 8 تا 6مثال اگه یه معتاد بخواد بذاره کنار با توجه به میزان مصرفش از 
  : روز به سرش میاد 10 تا 8این بالها به مدت ) مصرف ( آخرین عمل 

بدنش تمام عضالت ... استفراغ و تهوع هم پیدا میکنه .... اول از همه اخالقش بدتر میشه 
مثل آدمهاي سرما خورده از دماغش آب میاد و .... درد شدید میگیره مخصوصا زانوهاش 

مرتب .... تب میکنه و دچار سرما و لرز هم میشه ... از چشمش اشک سرازیر میشه 
موهاي بدنش سیخ ..... خمیازه میکشه اما از خواب خبري نیست و دچار بی خوابی میشه 

  و فرهنگ و نشانه تمدنکتب اومده که موي سیخ در حاضر مدالبته در بعضی از ( میشه 
  ! )است بنابراین جوانان غرب زده را با معتادان در حال ترك اشتباه نگیرید
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با این حرفهایی که زدم حتما هر معتادي که این مطلب را بخونه انگیزه اش را در ! ... واي 
رداندن انگیزه باید خدمت دوستان اما براي برگ! .... مورد ترك کردن از دست خواهد داد

معتاد عرض کنم که اگر ترك نکنید بعد از مدتی مصرفتوئن میره باالتر و باز هم میره 
وقتی مصرف بره باال یه روزي میرسه که دیگه ! ..... باالتر حتی از برج میالد هم میره باالتر 

 هایی که تا به اینجا البته تمام نشانه( بدن جواب نمیده و دچار مسمومیت شدید میشین 
  )گفته ام هم نشانه مسمومیت است اما مسمومیت شدید نشانه هاي بدتري داره 

قلب کمتر ... بدن سرد میشه ... تنفس کند میشه : عالیم مسمومیت شدید این مواد اینه که 
.... مردمک هاي چشم مثل چشم مار تنگ میشه ... تلمبه میزنه و فشار خون میاد پائین 

  یهوشی و بی حسی شدید میشه و میره توي حالت اغمادچار ب
حاال ! ....  میاد وقتی مرحوم بابابزرگم فوت کرده بود تمام این نشانه ها را داشتمیاد( 

{ !!! دچار تردید شدم که آیا بابابزرگم معتاد بوده یا معتادها تبدیل به جنازه میشوند؟
  )} فاتحه مع الصلوات ... گذشته براي شادي روح تمام اموات مخصوصا معتادان تازه 

باید  شده چکار مسمومیت شدیدن یکنفر دچار این یاما اگر وارد یه جائی شدین و دید
  کرد؟؟؟؟

اما خدا ! .... بنظر من باید اونو رها کرد تا با حضرت عزرائیل گفتگوئی خالصه داشته باشه( 
س العمل نشون داد و فردین بیامرز فردین به همه ما یاد داده که در این مواقع باید عک

   !!! )بازي درآورد
اما بقیه ! ... و بقیه کارها را بقیه خواهند کرد!!! شما فقط کافیه به اورژانس زنگ بزنید 

  چکار میکنند؟؟
 اما درمان مصرف کننده هاي مواد مخدر بستگی به میزان مصرف و نوع ماده مصرفی داره

ف این مواد مهم اینه که فرد مسموم شده معموال در مورد مسمومیتهاي شدید در مصر
براي همین پزشکان اول یه لوله میتپانند توي مجراي تنفسی و ! نفس بکشه تا سقط نشه
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بعد یه لوله دیگه میفرستند توي معده تا شستشوي معده انجام بشه و حتی به فرد مسموم 
ومیت شدید درکار اما اگه مسموم... ه نالوکسونپادزهر تزریق میشه که اسم اون پادزهر 

نباشه و فرد بخواد ترك کنه معموال باید از گروه هاي خودیاري کمک گرفت گروه هایی 
 و البته کسانیکه چند بار میخواستند ترك کنند اما  NAمثل انجمن معتادان گمنام یا همون 

باز هم در دام رفیق ناباب و جنس خوب افتاده اند معموال از درمانهاي جایگزین مثل 
  .ت تریاك و مواد تنفر زا استفاده میکنندشرب

به هر حال نکته جالب توي مصرف و ترك این مواد در اینه که عالیم مشترك زیادي داره 
  که براتون چند نمونه را گفتم

حاال که کار به اینجا رسید بذارید براتون چندتا ماده مخدر را ناتم ببرم و در مورد تک 
  !ه دردتون بخورهتکشون براتون توضیح بدم شاید ب

  
  

یکی از انواع مواد افیونی مواد استنشاقی هستند یعنی باید اونها را تنفس کرد تا وارد بدن 
  !یعنی اینکه با نفس کشیدن به آدم حال میده... بشه 

 فندك، مایع ، بنزین، اتر، تینر، گاز ) …چسب موکت و (چسب ها براي مثال میتونم از 
، ) اسپري موي سر ، خوشبوکننده هاي بدن و هوا(پري خشکشویی، گازمایع، انواع اس

این مواد چون ارزون هستند و خیلی طبیعی ...  نام ببرم برخی رنگ ها، الك غلط گیري
یعنی اینکه هیچ مامور پلیسی شما را بدلیل حمل و داشتن آنها نمیتواند ( بنظر میاد 

اما خدائیش  ..... لکت استخیلی بیشتر مورد توجه نسل نوجوان این مم!) بازداشت کنه 
مثال اینقدر ! ..... وقتی با خودتون فکر کنین میبینین که اعتیاد به این مواد کار احمقانه ایه 

این احساس را من هنگام ورود به توالتهاي ! ... بنزین بو بکشی تا حالت شما عوض بشه
  !!!!!چون آنقدر بوهاي عجیب میاد که حال آدمو عوض میکنه! ... عمومی دارم
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بعضیها این مواد را توي نایلون و پالستیک میریزند و سر خود را داخل پالستیک کرده و 
نفس عمیق میکشند تا حالشون جا بیاد و وقتی حالشون جا میاد یادشون میره تا سرشونو از 

  !توي پالستیک در بیارن و بنابراین به رحمت ایزدي میپیوندند
نند در حقیقت ریسک بزرگی میکنند چون با پاشیده بعضیا هم که از اسپري استفاده میک

شدن اسپري در گلو احتمال انجماد رگها بوجود میاد و زیارت حضرت عزرائیل آسان تر 
  !میشه

بعضیا هم که پس از مصرف شروع به کشیدن سیگار میکنند خبر ندارند که دارند کبریت 
ه ! ( ینی براي اونها وجود داره را به منبع باروت نزدیک میکنند و احتمال سوختگی گلو و ب

  !)هر حال از دیوونه بیشتر از اینها نباید انتظار داشت
این مواد چون از راه بینی وارد ریه ها میشه بنابراین خیلی سریع به مغز میرسه و روي مخ 

   دقیقه تا چند ساعت حال آدمو عوض میکنه30اثر میذاره و بین 
با مثل بقیه مواده یعنی اینکه فاتحه اعصاب و رفتارتو اما اثراتی که روي بدن میذاره تقری

! ... میخونه و بعد میري توي دستشویی باال میاري و کلی استفراغ تقدیم به جامعه میکنی
مثل لوطیهاي قدیمی تلو تلو ... بعدش هم مثل آدمایی که لکنت زبان دارن حرف میزنی 

آخه این ! ( هنم رهسپار میشیمیخوري و در پایان بیهوش و اغما و در آخر هم به ج
تازه اگه از این وضعیت جون سالم به در ببري و باز هم  ... )وضعیت چه حالی داره ؟؟؟؟

ادامه بدي دچار مشکالت کلیوي و مغزي میشی و اگه زن باشی روي جنین و بچه هات هم 
دور دهان و از نظر قیافه هم که مثل آدماي جذام گرفته میشی یعنی اینکه .... اثر بد داره 

  !!!!بینی ات دچار التهابات پوستی میشی و میشی شبیه به اواخر عمر مایکل جکسون 
اگه قرار باشه به یک معتاد استنشاقی کمک کنین باید سطح اطالعاتش را باال ببرین و بعد 

 ساعت اول همیشه و همه جا در کنارش 24از اینکه شروع به ترك کرد حتما باید در 
  باشین
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 از مواد مخدر معروف اکستازي نام داره یا همون قرص اکس که براي ترکوندن یکی دیگه
  !استفاده میشه!  در پارتیها و مهمانیهاي مختلط

دند این ماده در حقیقت این ماده را براي اسبهاي مسابقه بکار میبردند اما بعد از آنکه فهمی
اگه بخوام مثل دکترها باهاتون ..... !!!!!!  آنها را به انسانها تقدیم کردندبراي اسبها خطرناکه

حرف بزنم باید بگم که اکستازي جز گروه آمفتامینهاي جایگزین بوده و عالوه بر خاصیت 
محرك بودن خاصیت توهم زائی نیز داره یعنی با خوردن یکدونه از اونها میتونی کلی فیلم 

این ماده بخوري بعد از وقتی از  ..... !!!و سریال علمی و تخیلی بصورت زنده مشاهده کنی 
 ساعت  بعد از 4 ساعت تا 2نیم ساعت تا یکساعت توهم زدن شروع میشه و اوج فیلم در 

عکس العمل هر کسی بستگی به میزان مواد داره و همه ... تناول کردن اون بوجود میاد 
یک عکس العمل و رفتار از خودشون نشون نمیدن یعنی اینکه همه باهم بلند نمیشن و 

بعضیها شعر ... ند ضیها به جنگ دیو و پري میروبع... بعضیها گریه میکنند ! ... نبرقص
 به هر حال همشون در حال توهم اما ... !میگن و باالخره هر کسی یک کاري انجام میده

مثل ( زدن هستند و بنابراین کارهایی که احتیاج به هوشیار بودن داره را نباید انجام بدهند 
  )رانندگی

هایی که گفتم اثرات روحی اکستازي بود و اثرات جسمی هم داره که میشه به عرق اما این
باال رفتن فشار خون و ضربان قلب و همچنین حرارت ! ... قفل شدن دك و دهن... کردن 

  اشاره کرد! ... اوغ ، قسون و استفراغ... دیوونه شدن ... بی اشتها شدن .... بدن 
شاید بخاطر بعضی از اثرات روانی این .... ف میکنند؟ اما چرا ملت میان و اکستازي مصر

ماده باشه چون مصرف این ماده باعث احساس شادي و آرامش کاذب میشه و فرد را 
براي بعضیا هم باعث نوعی احساس افسردگی و غم ! ..... تبدیل میکنه به یه آدم سرخوش

عرفان و معنویت شده البته کسانیکه اکستازي مصرف میکنند فکر میکنند دچار ( میشه 
مصرف اکستازي باعث اختالل در حافظه میشه و براي همین آدم غماشو مثل  ..... !!! )اند
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چکهاي برگشتی ، بدهکاریها، مشکالت شکست در عشق و هر چیز دیگه را فراموش 
میکنه و تازه همین اختالل در حافظه باعث میشه آدم دیگران را هم نشناسه و براي همین 

 و البته براي خیلیها مدت این نوع جنون و اثرات شاید وست و صمیمی میشهبا همه د
البته این چیز خوبیه که آدم مشکالتش را بتونه فراموش کنه ولی نه .... روزها طول بکشه 

تازه به  ... !چون در این روش آدم خودش و زندگیشو هم فراموش میکنه... با این شیوه 
کستازي باعث بروز بیماریهایی مثل بیماریهاي قلبی ، کبد چون مصرف ا...... چه قیمتی؟؟؟

اکستازي آب بدن را خشک میکنه و آدمو به  ...  ، دیابت و صرع میشهو کلیه ، آسم و ریه
آخه آدم ! .... سرحد مرگ میرسونه مخصوصا زمانیکه توي پاریتی و مهمونی مصرف بشه 

براي !! ... از مناظر طبیعی لذت ببره توي مهمونی که نمیتونه مثل بچه آدم یکجا بشینه و 
همین میاد وسط و با مناظر طبیعی شروع به رقص و پایکوبی میکنه و همین فعالیت بدنی 

باعث خروج آب از بدنش میشه و بعد مثل یک کویر خشک شده و شربت مرگ را جرعه 
  !!!)؟ یا نهنهنمیدونم چیز دیگه اي هم موند که در بدن آسیب نبی ( ! .....جرعه کوفت میکنه

 یک سوال پیش میاد که ! ... اما از اونجا که دل صاحب مرده ما و شما خیلی رئوف و رحیمه
  اگه یک آدم اکس زده دیدیم چطور باید بهش کمک کنیم؟؟؟

اوال به ! ...... نمیخواد االن مزاحم اورژانس بشین... لطفا گوشی تلفن را سر جاش بذارین 
دین تا حالش جا بیاد و آب بدنش تامین بشه و البته این کار مریضتون یکی دو لیوان آب ب

دوما اگه هنوز داره میرقصه برین و دستشو بگیرین ..... را در هر ساعت یکبار تکرار کنید 
اگه ...... و یکجا بنشونینش تا دماي بدنش پائین بیاد و نیز هیجانات جسمانیش کمتر بشه 

 را میتونید با خواب و غذاي درست و حسابی احساس خستگی و کسالت میکنه این مسئله
ممکنه اکستازي اعتیاد جسمانی نداشته باشه اما این ماده اعتیاد روحانی داره ..... حل کنید 

پس لطفا سعی کنید به مریضتون حالی کنید که اگه دیگه مصرف نکنه خوب میشه و 
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 زنگ 115اال لطفا به اما اگه حال مریضتون هنوز هم بده ح.... احتیاجی به دارو نیست 
  !بزنید 

  
! ...   توسط ساقی عالم بشریت که! یکی از پر مصرفترین نوشیدنیهاي ممنوعه الکل است

 ! ..... با شکل و اسم و قیافه هاي مختلف در بازار موجوده آقاي زکریاي رازي کشف شده و
یجات بدست الکل موجود در نوشیدنیهاي الکلی اتانول نام داره که از میوه جات و سبز

 در هر کشوري نوع میوه آن فرق میکنه مثال در کشور خودمون از انگور تهیه میشه( میاد 
مشروبات  ... !) اما در ژاپن از برنج تهیه میشه و به آن ساکی میگنو بهش عرق میگن

الکل داره % 5الکلی بنا به اسم و مدلشون داراي مقدار مختلفی الکل هستند مثال توي آبجو 
 درصد و توي ویسکی ، شامپاین ، ودکا و عرق سگی 15 تا 10یکه توي شراب در حال

... براي همینه که میگن ایرانی جنس ایرانی بخر (  درصد الکل وجود داره 40نزدیک به 
 درصد 96ا هم پیدا میشوند که الکل البته بعضی ... ! )آخه خارجیهاش الکلش بیشتره

مصرف میکنند و میروند از داروخانه آنرا به بهانه ناف بچه یا شستشوي زخم تهیه کرده و 
که باید بگم که اینکار خطرناکه !!! ..... میرن باال ! با نوشابه مخلوط میکنند و به سالمتی جمع

بدیل به الکل چوب شده و باعث چون اگر الکل در بعضی از مواد و نوشابه ها ریخته بشه ت
  !!!! )شما همون ویسکی بخورین بهتره( کور شدن و مرگ میشود 

: الکل هم مثل همه مواد افیونی اثرات خودشو داره مثال اثراتی که روي جسم میذاره اینه 
گالب به روتون یعنی  ( کاهش فشارخون ، احساس گرما، تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن

  ! )مست شدن
... مثال رفتار آدمو تغییر میده .... راتی هم که روي روح و روان میذاره هم کم نیست اث

اگه آدم شلوغی باشه تبدیل میشه به یک آدم کم حرف و .... بستگی به نوع آدمش داره 
  !گوشه گیر و اگه آدم گوشه گیري باشه تبدیل میشه به محور شرارت 
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ي چند ساعت به سر آدمیاد چون اگه مصرف الکل اما نباید فکر کرد که این بالها فقط برا
خطر سکته مغزي و ... زیاد بشه در طوالنی مدت دچار بدخوابی و زخم معده خواهی شد 

کبد و قلوه هات هم آسیب خواهد ... قلبی همراه با فشار خون باال را تجربه خواهی کرد 
الت جنسی و شنوائی را هم مشک ... خطر ابتال به سرطان مري را هم خیلی باال میبره.... دید 

  ! )حاال هی برو از اون زهر ماري کوفت کن... از ما گفتن ( تجربه خواهی کرد 
 ساعت شروع به عرق ریختن 8 تا 6الکلیهایی که بخواهند مصرف را ترك کنند بعد از 

ممکن است دستشون شروع به لرزیدن بکنه و حتی این لرزش تبدیل به تشنج ... میکنند 
ممکنه در طول مدت ترك کم بینا و کم ! ... بی خوابی و استفراغ هم که رو شاخشه. ..بشه 

آدمی که بخواد الکل را ترك کنه باید به روانپزشک مراجعه کنه و  ..... شنوا هم بشوند
 ساعت تا یک هفته احتمال بروز تشنج داره که ممکنه منجر به مردن بشه 72چون بعد از 

  و تحت مراقبت ویژه باشهباید حتما زیر نظر پزشک 
معموال پزشکان هم براي ترك این بیمارها و جلوگیري از فراموشی ، براي آنها ویتامین 

B1 )  تجویز میکنند و البته در هر هفته دو روز به آنها بازه !) بقول از ما بهتران تیامین
  مشروبات الکلی اما با درصد پائین تر و رقیق شده داده میشود

  
مواد مخدر آمفتامین نام داره که البته این اسم علمی و پزشکی این گروه از یک گروه از 

این مواد سفید رنگ هستند و کارشون اینه که میان و روي مخ اثر میذارن و به ......  مواده 
البته بعید کمیدونم مصرف کننده هاي ین مواد واقعا مغز ( اصطالح محرك مغز هستند 

اید بگم که این مواد در حقیقت براي مصرف پزشکی و بعنوان دارو البته ب ... !)داشته باشند
افسردگی ها، اختالالت پرتحرکی ـ کم توجهی توسط پزشک تجویز میشه مثال براي 

از این دارو استفاده میکنند اما چه کنیم که همیشه یه عده ...  و کودکان و حمله هاي خواب
 براي همین این دیگرون ضربه بزننددیوونه توي جامعه وجود دارند تا به خودشون  
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دیوونه ها این مواد را بعنوان مواد انرژي زا در بین دانش آموزان و دانشجویان پخش 
میکنند و میگن که این مواد مخ را فعال میکنه و باعث میشسه شما نمره بهتري بگیري و 

 زیبایی سیاه , خشب تعالی , سرعتاسم این مواد را معموال  .... !!!!بشی شاگرد اول مدرسه 

 و معموال این مواد را میشه هر ! )عجب اسماي باحالی (  میگن و فوتبال قلب , تپل زنبور ,
مثال میتونی بریزي توي مشروب و یا توي غذا و یا !!! .... جور که دلت میخواد مصرف کنی

ز نوع البته اعتیاد ا( بذاري الي سیگار و دود کنی و یا بریزي توي سرنگ و تزریق کنی 
به هر حال براي ) ... تزریق یکی از خطرناکترین و سخت ترین نوع اعتیاد به این مواده 

این مواد سرعا از راه دهان جذب  ! .... نوع مصرف این مواد ، انتخابهاي زیادي وجود داره
 ساعت اثرات خودشو نشون میده و تا دو روز هم 1شده و وارد خون میشه و در عرض 

افزایش اما مصرف این مواد در درجه اول  ... !فضاست و داره حال میکنهآدم روي هوا و 
ضربان قلب و فشارخون، خشکی دهان، تعریق، افزایش انرژي ، کاهش اشتها، تهوع و 

احساس سرخوشی، احساس قدرت، افزایش  را همراه داره و به آدم استفراغ، بی خوابی
شاید وقتی (  عطا میکنه  پذیريتوانایی تمرکز، نوسانات خلقی، برآشفتگی، تحریک

سطحی به این آثار نگاه کنیم با خودمون بگیم که اینها که چیز بدي نیست و کلی هم خوبه 
شاید حق با شما باشه اما این مواد اعتیاد به همراه داره و باید تا آخر عمرت اونها را  .... !)

ختالل خواب و تحریک پذیري، گرسنگی شدید، امصرف کنی و اگه بخواي ترك کنی 
تازه غیر از این ممکنه  اگه زیاد مصرف کنی دچار جنون ...  به سراغت میاد افسردگی حاد

  !!!!و دیوانگی بشی و دیگه تا آخر عمرت بصورت اتوماتیک شاد و خوشحال و بی غم باشی 
خونریزي مغزي در اثر افزایش شدید فشارخون، شوك ناشی از افت شدید فشارخون، 

درجه حرارت بدن، بی نظمی در ضربان قلب، اختالل هوشیاري، تشنج، افزایش شدید 
  ،  چیزهائی هستند که با مصرف این مواد به سراغت خواهد اومداغماء و مرگ
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حتی باید بگم که این ... اعتیاد به این مواد خیلی باالست و ترك کردن آن خیلی هم سخته 
 تا یک هفته به 4 اما عالیم آن بعد از مواد دارو نداره و باید بدون دارو آن را ترك کرد

پایان میرسه و فرد معتاد باید این مدت را دوام بیاره و تنها چیزیکه بهش کمک میکنه 
ه البته اگ( در هواي آزاد است نوشیدن آب و ورزشهاي آرام بخش مانند یوگا و مدیتیشن 

  )آنقدر جربزه و قدرت داشته باشه تا بتونه تمرکز کنه 
  

یاي وانفسا موادي وجود دارن که مصرف اونها روي تمام حسهاي پنجگانه اثر در این دن
 که به اونها مواد توهم زا میگن و معروفترین اونها )مخصوصا حس بینائی( میذاره 

.... !!!!)دي اشتباه نگیرین چون اصال به هم ربط نداره.سی.لطفا با ال( دي نام داره .اس.ال
 و حتی – پودر – کپسول –جامعه وجود داره  مثل قرص این مواد به شکلهاي مختلف در 

  !!! )تنوع را حال میکنی؟؟( مایع بی رنگ و بی بو 
معموال این مواد را بصورت خوراکی مصرف میکنند مثال روي یک حبه قند از این مواد 

دلم براي این بوقه ! .... بووووووووووق( ریخته بعد روي اون چند قطره آب میریزند و 
مثل ( و یا اینکه کاغذهایی وجود داره که حاوي این مواد هستند !!! ) ه بودتنگ شد

یکی از اون کاغذها را برداشته و قسمتی از بدن را با چاقو برش میدهیم ) صابونهاي کاغذي
 !)آخه آدم عاقل با چاقو خودشو پاره پاره میکنه ؟؟( و آن کاغذ را بر روي زخم میگذاریم 

(  ساعت ادامه داره 12ز نیم تا یکساعت بعد آثارشو نشون میده و تا معموال این مواد ا... 
  )البته بستگی به جنبه فرد مصرف کننده داره 

افزایش ضربان قلب و فشار خون و درجه حرارت از اثراتی که روي بدن میذاره میشه به 
 و اما  اشاره کرد)  ساله120مثل آدماي  ( بدن، گشادشدن مردمکها و لرزش دستها

تغییرات رفتاري به : همترین آثارش که شاید خیلیها براي همین مصرفش میکنند اینه م
در قضاوت، صورت اضطراب، هول، ترس از دیوانگی، افسردگی، سوءظن، اختالل 
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، درهم ) عمدتا در زمینه بینایی(رفتارهاي خودآزارانه حتی خودکشی ، اختالل ادراك 
خدائیش کجاي این  ...... و اختالل تعادل) ا دیدن صداها و شنیدن رنگه(آمیزي حس ها 
  !!!آثار حال میده ؟

چون آثار روانی آن غیر قابل پیش بینی است و براي هر !!! ... این مواد مثل فوتبال است 
اما به هر حال همه آنها را میشه در یک کلمه خالصه کرد و ! ... کسی یه چیزي هدیه میاره

ا نکته جالب اینجاست که این مواد اعتیاد نداره و فرد ام .... آن کلمه توهم و جنون است
تنها کاري که باید کرد !!! ) ... البته اراده خیلی مهمه ( هر وقت اراده کنه میتونه بذاره کنار 

اینه که باید در محیطی قرار بگیره که کمترین تحریک بینائی و شنوایی را داشته باشه 
آخ چقدر خوابیدن در اونجا را دوست ( زاحم یعنی یه جاي ساکت با نور کم و بدون م

   البته بهتر اینه که از یک روانشناس هم کمک بگیرید!!!)دارم
یادتونه میرفتیم یه مقدار !!! .... اما میخوام در اینجا یادي از خاطرات کودکی بکنم 

شاهدونه میگرفتیم و میرفتیم سر کالس و بعد شاهدونه ها را توي دهانمون میکردیم و 
سیله یک لوله خودکار یا یک چیز شبیه به نی آن شاهدونه را به گردن همکالسیها بو

  ؟!!! میزدیم
در حقیقت اون شاهدونه ها بذر گیاهی ... اما حاال این وسط چرا یاد اون موقع ها کردم؟ 

حشیش ! ... است که اسمش حشیشه و حتی مصرف همون شاهدونه ها اعتیاد داره
از قسمتهاي گیاه حشیش !) ... تریاك در رتبه دومه( نیاست پرمصرف ترین ماده مخدر د
مثال به برگهاي خشک شده اش میگن ماري جوانا و یا به ... استفاده هاي مختلفی میشه  

چون میدونم شماها چشم و !  ( شیره این گیاه میگن حشیش یا به اصطالح خودمون بنگ 
 ) یا قهوه اي مایل به سبز است رنگ این ماده خاکستريگوش بسته هستین باید بگم که 

حشیش در بین مردم  ... روغن حشیش خفن ترین جنسیه که از این گیاه بدست میاد.... 
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ماري جوآنا، گراس، علف، بنگ، جرس، اسمهاي مختلفی داره که از جمله میشه به 
   اشاره کرد حشیش وسیگاري 

بار ( ر مخلوط کرده معمولی ترین طریقه مصرف حشیش اینه که اونو با توتون سیگا
توي بعضی از فیلمهاي وسترن هم دیده شده ... و دود میکنند و میره پی کارش !) میزنند

که این گیاه را مثل آدامس میجوند و یا بعضیها اونو مثل ادویه روي غذا و شیرینی میرزند 
  !و کوفت میکنند

یز تاثیر مستقیم روي این ماده هم مثل بقیه تاثیر روي فشار خون و ضربان قلب داره و ن
 و آدم را عالوه بر چاقی بی انگیزه !مغز داره و تنها خوبی که داره اینه که اشتها را باز میکنه

 ( به غیر از این هم روي صدا اثر میذاره و صدا را دورگه و کلفت میکنه ... هم میکنه
  !)مراجعه شود به یکی از خوانندگان محبوب که در لس آنجلس زندگی میکنه

ه غیر از این موارد که گفتم باید شنیدن صداهاي عجیب غریب و کمی خواب آلودگی را ب
  هم بهش اضافه کنین

از اما علت اینکه این ماده را مصرف میکنند براي اینه که این ماده باعث میشه آدم 
البته این (  لذت ببره سرخوشی، احساس اعتماد به نفس، احساس عمومی خوب بودن

ت فرد مصرف کننده داره و اگر طرف از اول آدم خوبی نباشه دچار بستگی نوع شخصی
افسردگی و اضطراب میشه و این احساسات خوب را تجربه نخواهد کرد و براي همین 

  )باعث میشه که طرف به خود و دیگران آسیب برسونه 
ویی براي ترك کردن اعتیاد به این ماده باید به روانپزشک مراجعه کرد و این ماده هم دار

  به غیر از غیرت و همت نداره
  

مثل حشیش باید در مورد یک نوع دیگه از مواد ! حاال که بحث رسید به گیاه و سبزیجات
اسم این ماده کوکائین است که از گیاهی بنام کوکا که در آمریکاي .... مخدر توضیح بدم 
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 نا خودآگاه یاد نمیدونم چرا وقتی این اسمو میشنوم( مرکزي و جنوبی میروید بدست میاد 
آخه ایشون زمانی معتاد به این ماده و ... مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان میفتم 

مصرف حتی یکبار از این ماده باعث اعتیاد میشه و خفن  .... )در کار قاچاق این مواد بود
ن حقیقت کراك کوکائیدر  ( ترین ماده اي که از کوکائین درست میشه کراك نام داره

کوکائین و کراك اسمهاي دیگري  ... )مثل شیره که در حقیقت تریاك خالصه ... خالصه 
 ,راك ,کراك ، آبی پرنده,سفید خانم , بزرگ سی,دماغی شکالت,برف,کوك(هم دارند 

   )بیس فري
ئین را بوسیله نفس کشیدن مصرف میکنند و البته میشه از آن بصورت تزریق معموال کوکا

ما چون اگر بعد از تزریق غذا خورده بشه اثر این ماده کم میشه براي هم استفاده کرد ا
در مورد کراك هم باید بگم که کراك را .... همین زیاد از این روش استفاده نمیشه 

  بصورت دود مصرف میکنند
وقتی کوکائین مصرف کنی حداکثر تا نیمساعت توي هوا و فضا هستی و بعد از آن اثرش 

 بار هم پاي بساط 20مین یک معتاد به این ماده ممکنه در روز حتی از بین میره براي ه
  !بشینه و از این ماده استفاده کنه

افزایش فشارخون و ضربان قلب، گشاد باهایی که این ماده به سر آدم میاره بصورت 
داشته باشی بصورت  مصرف طوالنی  و اگهشدن مردمک، کاهش اشتها، اختالل درخواب

ت گوارشی، خستگی، نارسایی قلبی و کاهش نیروي جنسی بروز کاهش وزن، اختالال
  خواهد کرد

  اگر مصرف بصورت تنفسی باشه کم کم خونریزي بینی بصورت یه چیز عادي در میاد
سرخوشی، افزایش انرژي، احساس خوب اما این ماده بر روي روح روان آدم آثاري مثل 

شرات زیر پوست، کاهش بودن عمومی، توهمات المسه به صورت احساس خزیدن ح
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 دقیقه خودشونو 12که البته این عالیم فقط براي  (  میذارهتمرکز و افزایش نیروي جنسی
  ! )واقعا اصال ارزشش را نداره!!!! ........ نشون میده 

در ! ..... کسانیکه میخواهند اعتیادشون را ترك کنند باید یک هفته از میادین دور باشند
( آلودگی و گرسنگی بیشترین چیزیه که به سراغ آدم میاد دوران ترك احساس خواب 

پس نتیجه میگیریم اگر فرزندتون شب در حالیکه ساندویچ در دهان داره خوابیده الزم 
( البته مصرف نوشیدنی و مایعات  .... !!!!)شاید داره ترك میکنه! ... است کمی شک کنید

زرگی براي ترك کردن این ماده و ورزشهاي آرامش بخش میتونه کمک ب!) غیر از الکل
بدلیل عالقه شدید به معتاد (  و نیز مصرف یکعدد روانپزشک هم براي بعضیها باشه
  .الزمه !) بودن

  
آخرین چیزیکه به ذهنم میرسه تا براتون در موردش بنویسم ماده سفید رنگی است بنام 

!!!! ) ... یده باشیدمیدونم آنقدر پاك و معصئم هستید که حتی اسمشو شاید نشن( هروئین 
هروئین خوب ..... باالي مرفین بدست میاد ) نیمه مصنوعی( هروئین از ترکیبات شیمیایی 

  و باحال سفیده اما هروئینی که غش داشته باشه کمی قهوه اي رنگه
استادان و ساقیهاي عزیز معموال این ماده را در نایلون بسته بندي میکنند و سر آن را با 

سبانند تا آب در اون نفوذ نکنه که اگر خداي نکرده گیر برادران حرارت بهم میچ
منکرات و نیروي انتظامی افتادند بتوانند سریعا اونها را ببلعند و بعد از راحت شدن از 

  ! دست نیروي انتظامی بتوانند دوباره آن بسته بندیها را بازیافت کنند
بعد از رهائی از دست نیروي فرض کنین ! ..... تصورش هم حال آدمو به هم میزنه( 

انتظامی بري و خودتو توي یک کاسه یا قابلمه خالی کنی و بعد با چوب یا مالقه یا قاشق 
محتویات اون ظرف را قاطی کنی و شاید کمی در آن آب بریزي تا رقیق بشه و بعد مثل 

ن را صاف کنی و یا دستت را بکنی توي آ! جستجوگران طال در کنار رودخانه آن شربت
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تازه بدبختی اونجاست که مصرف کننده عزیز هم ! ....... محلول و بسته بندیها را در بیاري
  !)خوردن واقعی! واقعا به این میگن بووووووووووووق! ... آن بسته بندي را با دندان باز کنه

 شر , بسته , گله , هلکی, هر , دوا , سفید , گرتهروئین اسمهاي دیگري هم داره مثل 

   شی , متاء اژدها، دکمه گرد , اخد اشک,
طریقه مصرف این ماده به دو صورت دود کردن و تزریقه که جهت اطالعات بیشتر به 

  !ابتداي همین نوشته مراجعه کنید و یاد بگیرید تا دوستاتون به شما نگن بچه ننه
کاهش ضربان قلب، کاهش تنفس، کم کردن : اما آثاري که روي آدم میذاره بدین شرحه 

به دنبال اولین مصرف معموالً تهوع، استفراغ و . کات دوده و مهار سرفه ، احساس گرماحر
  !!! )این آخریه ممکنه کار دست آدم بده (خارش

اما آثاري که توي روح و روان میذاره همون احساس خوب و سرحال بودنه که البته بعد از 
وباره سرحال بشه باید مدت کمی تبدیل به افسردگی میشه و شخص معتاد براي اینکه د

  دوباره مصرف کنه و هر دفعه نیز باید بیشتر از دفعه قبل مصرف کنه
اما آدم حتی وقتی بخواد این ماده را ترك کنه شاهد عالئمی در بدنش میشه مثال چیزهایی 

  ریزش، عطسه، مردمک هاي گشاد، سیخ شدن موهاي بدن، آبریزش از بینی و اشکمثل 
اسهال، درد در عضالت، مفاصل و استخوانها،   استفراغ،  عریق، تهوع،خمیازهاي طوالنی ، ت

  بی قراري، اضطراب، بی خوابی، تحریک پذیري
... براي ترك این ماده باید چند مرحله را پشت سر بذاري اول از همه آزمایش ادرار 

بعدش مرحله سم زدائی که دو یا سه روز طول میکشه و بعد هم مرحله ترك که دو هفته 
اما این وسط متاسفانه کسانی هستند که دیگه نمیتونن ترك کنند و براي .... طول میکشه 

همین از داروهاي جایگزین استفاده میشه و فرد شاید تا آخر عمرش بجاي اعتیاد به 
  هروئین باید معتاد به این داروها بمونه و بصورت یک معتاد بمیره 
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  حاال این همه نوشتم که چی؟
 میبینید که واقعا بی طرفانه نوشتم و حتی در این مواد چیزاي خوبی را نیز اگه دقت کنید

فقط یک جمله در آخر میگم تا کمی روش ..... اما که چی بشه؟؟؟ ! ..... باهم کشف کردیم
مگه !!! ..... ه؟خواهر من مگه میشه به زور آدم خوب بش... آخه برادر من ...... فکر کنین 

حکایت همون حکایتی است که بعضیا میخوان به زور و ... شه؟ میشه به زور دنیا عوض ب
حاال هم بعضیا میخوان به زور احوال خودشونو خوب ! ... با کتک آدمو بفرستند بهشت
حال کردن یه ! .... فقط میتونم بگم این حال کردن نیست.... کنند و در این دنیا حال کنند 

تا میاي حال کنی اثرشو از ... که ضد حاله این اصال حال نیست بل! ...... جور دیگه است
لطفا کمی صبر کنید تا شاید در ! ........... دست میده و میپره و تبدیل میشه به ضدحال

شاید خود من براتون ( آینده یکنفر پیدا بشه و روشهاي حال کردن را براتون بنویسه 
  فکر میکنینیادتون باشه شما باحالتر از اون چیزي هستین که !) .... نوشتم

متاسفانه دیگه نمیتونم بنویسم چون دو تا مامور اومدن منو ببرن منکرات تا ازم بپرسند 
شاید بهشون بگم که از !!! .... این همه اطالعات را در مورد این مواد از کجا بدست آوردم 

س امان از رفیق ناباب و جن! .... طریق یه آقاي دکتري به این اطالعات دست پیدا کرده ام
  !اعال 

  


