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  هاي مرتبط با سوء مصرف مواد معرفي كتاب
  
  

  يافته و تشكيالتي جرايم فراملي سازمان
  

  حسين بياباني ـ محمدتقي عصار غالم :نويسندگان
  پليس مواد مخدر ناجا :ناشر

  صفحه قطع وزيري 400، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ
  

هاي خاص خود امنيت اقتصادي و اجتمـاعي و   كه به سبب ويژگي ترين جرايمي امروزه خطرناك
يافته است كه همزمان با پيشرفت علم و  سازد جرايم سازمان حتي سياسي جامعه را با تهديد مواجه مي

بـه سـبب پيچيـدگي سـاختار     . صه جهاني، مظاهر آن با اشكال نوين ظاهر شده اسـت آوري در عر فن
هـاي مشـترك در    هـا، در فعاليـت   دستان آن هاي جهاني و هم سازي سازمان هاي مجرمانه، شبكه گروه

اي جديد است كه تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست و امنيت و در نهايت كـل   سراسر جهان، پديده
هاي كلمبيـايي   هايي مثل مافياي ايتاليا، مافياي آمريكا، كارتل واژه. گذارد المللي مي جوامع ملي و بين

اي و محلي در تمامي كشورها در يك شـبكه جهـاني متنـوع گـرد      و هزاران دار و دسته جنايي منطقه
زنـد   آميز را به يكديگر پيوند مي نوردند و همه انواع كارهاي مخاطره اند كه مرزها را در مي هم آمده

  .گير تبديل شده است ترين بخش اين صنعت عالم و قاچاق مواد مخدر به مهم
يافتـه   در فصل اول به كليات و تعاريف جرايم سـازمان . تشكيل شده است فصل كتاب از شش اين

ــين  ــالرمو، ديــدگاه  از نگــاه ســازمان پلــيس ب ــا، پ ــان،  هــاي حقــوق الملــل، يوروپــل، اتحاديــه اروپ دان
هاي مختلـف جـرم    هاي مختلف، گونه شناسان و اشخاص حقيقي و حقوقي حوزه شناسان، جرم جامعه

  .ها در قوانين برخي از كشورها اشاره شده است هاي بين آن و تفاوت
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هاي جنايي، قلمـرو فعاليـت، اهـداف، نـوع      يافته، گروه هاي جرايم سازمان در فصل دوم به ويژگي
  .زهكار پرداخته شده استشناسي سازمان ب ، ساختار، مصادق و گونه سازمان

بنـدي   گيـري، طبقـه   هاي بزرگ جنـايي، چگـونگي شـكل    در فصل سوم به تاريخچه تشكيل زمان
هاي جنايي در كشورهاي آمريكا، روسـيه، ايتاليـا، هنـد، تركيـه      المللي و سازمان هاي جنايي بين گروه

  .به نگارش درآمده است... و
شـويي، فرآينـد    هـاي پـول   شـويي، ويژگـي   پـول  هـاي  شـويي، شـيوه   در فصل چهارم به ابعـاد پـول  

شويي و اقـدامات جهـاني و قـوانين و     هاي پول شويي، گونه شويي، آثار پول هاي پول شويي، مدل پول
  .شويي پرداخته شده است مقررات مبارزه با پول

هـاي جـرايم امـروزي، آينـده جـرايم       يافته مـدرن، جهـت   فصل پنجم اين كتاب به جرايم سازمان
يافتـه، جهـاني شـدن جنايـات      يافتـه، ماهيـت جـرايم سـازمان     يافته، خطرهـاي جـرايم سـازمان    سازمان
  .يافته پرداخته است الملل در مبارزه با جرايم سازمان يافته و باالخره نقش پليس بين سازمان

يافتـه و تشـكيالتي در بعـد     ها و راهكارهاي مبارزه با جرايم فراملـي سـازمان   در فصل ششم چالش
نامه انگليسي  توان به وجود واژه از امتيازات اين كتاب مي. اي و جهاني پرداخته شده است طقهملي، من

  .فارسي در آخر اين كتاب اشاره كرد
  

  معرفي و شناخت مواد اعتيادآور
  

  زاده پريسا تقي :نويسنده
  عصر ماندگار :ناشر

  صفحه قطع وزيري 162، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ
  

از سال . گيرد شناسي صورت مي شناسي و جامعه در قالب علوم پزشكي، روان بررسي پديده اعتياد
ميالدي سازمان بهداشت جهاني استفاده از عبارت وابستگي دارويي يا وابستگي بـه دارو را بـه    1964

مصرف مـواد  . اما استفاده از اصطالح اعتياد هنوز رايج است. جاي اصطالح اعتياد توصيه نموده است
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خواه به عنـوان مسـكن وجـود داشـته      خواه به عنوان بخشي از مراسم سنتي باز مردم جهانمخدر از دير
  :اين گفته معروف سعدي كه. است

ــد ــاق از عــراق آورن ــا تري  مـــار گزيـــده مـــرده باشـــد ت
فخـر رازي هـم پـيش از     ابـوعلي سـينا و  . نشانگر وجود معجوني از مواد افيوني در آن زمـان دارد 

به هـر حـال سـابقه    . شناختند و از اثرات سوء مصرف آن نيز باخبر بودند يي خواص ترياك را مسعد
در كتاب حاضر سـعي شـده   . گردد سوء مصرف مواد افيوني در ايران به اوايل دوران صفويان باز مي

  .ها پرداخته شود است تا با مطالعات و تحقيقات فراوان به معرفي مواد اعتيادآور و اثرات آن
فصل اول اعتياد نام دارد و شامل . باشد فصل مي 6شامل » ت مواد اعتيادآورمعرفي و شناخ«كتاب 

اي در علـل   مواد مخدر از نظر اسالم، چگونگي تشكيل اعتياد و نظريـه : باشد بخش به قرار زير مي 34
علل اعتياد، وابستگي به مواد، مصرف، سوء مصـرف مـاده،   . گرايش به آن، علل مؤثر در ايجاد اعتياد

هاي مختلف بدن مراحل تغيير در فرد معتـاد،   ي از مصرف مواد، اثرات مواد مخدر در سيستمآثار ناش
مواد استنشاقي، آثار مصرف مواد استنشاقي، خشخاش چيست؟ ترياك، انواع ترياك، عالئم مصرف 

، تريـاك در جهـان، نخسـتين نبـرد     كترياك، خطرات و عوارض تريـاك، مصـارف پزشـكي تريـا    
در ايران، شاهدانه، حشيش، خطرات و عوارض حشيش ترياك، تاريخچه ترياك ترياك، دومين نبرد 

نـي حشـيش، اثـرات اسـتفاده     ناثـرات مصـرف تف  . مـدت از حشـيش   كوتـاه  روي بدن، اثرات اسـتفاده 
بلندمدت از حشيش، حشيش در جهان، حشيش در ايران، نقـش اعتيـاد در فروپاشـي نظـام خـانواده،      

  .از زندگي نوجوانان موادفروشاعتياد در نوجوانان، چند نمونه 
  :باشد هاي زير مي دهد كه شامل بخش تشكيل مي» كراك«فصل دوم كتاب را 

هــاي گســترش، برخــي از  طــور در ايــران رواج پيــدا كــرد؟ روش كــراك چيســت؟ كــراك چــه
مشخصات كراك، مرگ ناگهاني معتادان كراك، تهيه كراك در ايران، عوارض اجتماعي كـراك،  

مدت و بلندمدت كراك در فرد، تـرك كـراك    ، آثار كوتاه...، آمار، ارقام و هشدارمروري بر اخبار
اي  رهايي، نمونـه   كننده كراك و طريقه غيرممكن نيست، والدين مراقب باشيد، زندگي يك مصرف

  .يافتگان از بند كراك از رهايي
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  :كند است كه درباره مفاهيم آن در زير بحث مي» شيشه«فصل سوم كتاب در مورد 
شود؟ شيشه چيسـت؟ وابسـتگي، عـوارض     آمفتامين چگونه مصرف مي آمفتامين چيست؟ مت مت

آثـار بلندمـدت مصـرف شيشـه،      ،مصـرف شيشـه   مـدت  جسماني ناشي از مصرف شيشه، آثـار كوتـاه  
  .مصرف شيشه در ايران، درمان، سرگذشت يكي از افراد گرفتار شيشه به روايت خودش

  :هاي زير است شامل بخش» گردان وانهاي ر قرص«فصل چهارم با عنوان 
گردان، اكستازي،  هاي روان ص گردان، مرگ حتي با يك بار مصرف قر هاي روان اعتياد به قرص

تــأثيرات و مكانيســم اثــر اكســتازي، تــأثيرات آنــي مصــرف اكســتازي، عــوارض ناشــي از مصــرف   
زي، درمـان، سرگذشـت   كنندگان اخير اكسـتا  هاي مختلف بدن در مصرف اكستازي، تأثير بر سيستم

  .گردان هاي روان كنندگان قرص يكي از مصرف
  »نورجيزك«: فصل پنجم

تـري   هاي نورجيزك چيستند، طريقه ورود و توزيع در ايران، اكنون حادثه بسيار خطرناك آمپول
عالئــم تــرك و قطــع نــورجيزك، درمــان دارويــي، درمــان  ،عــوارض نــورجيزك. در جريــان اســت

  .يافتگان نورجيزك به روايت يكي از رهاييغيردارويي، رهايي از 
  :پردازد كه به مباحث زير مياست » اصول كلي و انواع درمان«درباره كتاب : فصل ششم

زدايـي بـا كلونيـدين بـه صـورت قـرص يـا چسـب،          اصول كلي و انواع درمان، انواع درمان، سـم 
زدايـي بـا    هوشـي، سـم   ع زير بـي زدايي فوق سري زدايي سريع با كلونيدين همراه با نالتركسون، سم سم

  .دارنده زدايي به كمك طب سوزني، درمان نگه لوفكسيدين، سم
كند تا با انواع  اي باشد زيرا به نسل جوان كمك مي تواند كتاب ارزنده طور كلي اين كتاب مي به 

دمـدت،  مدت و بلن مواد اعتيادآور آشنا شوند و اطالعات مفيدي در رابطه با هر ماده و عوارض كوتاه
چنين طرز تهيه اين مواد در ايران به دست آورند يكي از امتيـازات ايـن    تاريخچه، طرز مصرف و هم

كنندگان مواد كه اكنون رهايي پيدا  كتاب نيز اين است كه در پايان هر فصل زندگي يكي از مصرف
طـور   دارد بـه در بخش آخر هم كه فصـل درمـان نـام    . شود شرح داده مي) از زبان خودشان(اند   كرده

  .اند هاي درمان توضيح داده شده مفصل روش
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  گناه اعتياد و ايدز سوداگران مرگ و قربانيان بي

  
  ايران باقري :نويسنده

  فراديد :ناشر
   صفحه قطع وزيري 126، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ

  
افـراد جامعـه و   ر دنياي امروز كه هر فرد دلسوزي به نوبه خود و به هر طريقي تالش دارد تـا ديگـر   د
نويسنده كتاب نيز با زبـان شـعر   . خصوص جوانان را از خطرات فراوان انواع مواد مخدر مطلع سازد به

اند و نظرات خود را در مورد اثرات و عوارض جسماني و اجتماعي ايـن پديـده    به اين پديده پرداخته
  .اند شعر در اين كتاب گردآوري كرده 50در قالب حدوداً 

در ايـن كتـاب بـه    . باشـد  كتاب شامل تصاوير واقعي و تأثيرگذار از قربانيان اين مواد مي چنين اين هم
  .هاي ساخته شده در رابطه با مواد مخدر نيز اشاره شده است بعضي از فيلم
هـاي واقعـي هسـتند كـه بـه       كه بعضي از شعرهاي اين مجموعه برگرفته شده از داسـتان  با توجه به اين

  .تواند به نوبه خود تأثيرگذار باشد اند اين دفتر مي شدهزبان شعر برگردانده 
  :كنيم در ذيل به عنوان چند نمونه از شعرها اشاره مي

  سيگار و اعتياد و مدارس  
  خودكار، شكالت، آدامس  
  در پشيماني از فاجعه طالق  
  ساالر من بيدار شو  
  سم سيگار  
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  هويت سوخته
  

  جمال مراقي: نويسنده
  وفرهنگ دانشج :ناشر

  صفحه قطع رقعي261، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ
  

ها و دردهاي جامعه كنوني ماست كه دشمنان با سياسـت و   اي از زخم ويت سوخته بيانگر گوشهه
هـاي پليدشـان بـر     ترفندهاي مختلف براي دستيابي به اهداف ناميمون زهر زجركش خود را با دسـت 

  .اند پيكر باهويت عزيز ما تزريق كرده
زندگي هنرمندي نقـاش و نگـارگر اسـت كـه هـر روز در حـين نگـارگري         ته روايتهويت سوخ

كنـد و معتقـد اسـت امـروزه بـازگو كـردن تجربيـات         سرگذشت خود را براي شاگردانش بازگو مي
حل براي ترك اعتياد باشد، تجربياتي كه تجربه كردنشان براي هر شخصي بسـيار   تواند بهترين راه مي

  .مضر و مهلك است
كنار بياينـد چگونـه مقابلـه     سوخته تلنگري است براي هر خانواده كه چگونه با اين معضلهويت 

  .كنند و چگونه از حريم خانواده خويش حراست نمايند
ها و دردهاي جامعه كنـوني ماسـت كـه بـراي پيشـگيري و       اي از زخم هويت سوخته بيانگر گوشه

الن را ئونظـران و مسـ   و صاحب نا، محققاه درمان معضالت اجتماعي و حفظ ثبات و سالمت خانواده
  .خواند هاي منطقي فرا مي حل به تدوين و اجراي راه
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  مبارزه با مواد مخدر و دخانيات
  

  عليرضا جهاني :نويسنده
  طاق بستان :ناشر

  صفحه قطع وزيري 50، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ
  

ميليـون نفـر را در كشـورهاي     60هاي دخانيـات بـه تنهـايي بـيش از      از اواسط قرن بيستم فرآورده
شود كه مصـرف دخانيـات سـاالنه     در حال حاضر برآورد مي. توسعه يافته به كام مرگ كشانده است

 2020وميرها تا سال  كشد و براساس روند فعلي ساالنه از اين مرگ سه ميليون نفر از مردم جهان را مي
طبق . ي در حال توسعه رخ خواهد داددرصد آن در كشورها 70ميليون مورد خواهد رسيد كه  10به 

هزار نفر در ايران بر اثر استعمال دخانيات جان خـود را از دسـت    50گزارش وزارت بهداشت ساالنه 
خصـوص در قشـر جـوان     چنين آمار حاكي از شيوع باالي مصرف سيگار در جامعه و به دهند، هم مي

افزايش آگاهي افراد جامعه درباره سـيگار،  است با توجه به اين موارد در كتاب حاضر سعي شده تا با 
هاي ترك آن در جهت كنترل و پيشگيري از آن تالش و اين شكل را مهار  عوارض استعمال و روش

  .كنيم
تاريخچـه دخانيـات، تاريخچـه    : هـا عبارتنـد از   فصل تقسيم شده كه اين فصـل  28كتاب حاضر به 

ض جسـماني اسـتعمال سـيگار، عـوارض     دخانيات در ايـران، سـيگار، داليـل مصـرف سـيگار، عـوار      
اجتماعي استعمال سيگار، عـوارض اقتصـادي اسـتعمال سـيگار، تاريخچـه مـواد مخـدر، روز جهـاني         

، درمـان اعتيـاد، شناسـايي    )ايـدز (يا  HIVمبارزه با مواد مخدر، كاهش تقاضا، كاهش آسيب، بيماري 
هـا،   هـا و پروتكـل   بـا عرضـه، كنوانسـيون    شناسي، مقابله افراد معتاد، عوامل اعتياد به مواد مخدر، سبب

تغيير الگوي مصرف از مواد طبيعي به مواد صـنعتي و شـيميايي، كاربردهـاي علمـي واژه مـواد، مـواد       
 ي، عوارض مصـرف و سـوء مصـرف    زي، عالئم مصرف اكستازگيرشناسي، اكستا گردان، همه روان
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XTCهـاي كـالن مبـارزه بـا      س سياستنوي وضعيت اعتياد در ايران و پيش ،، شناخت وضعيت موجود
  .مواد مخدر

هـاي   توان گفت كه مطالعه كتاب حاضر با توجـه بـه آمـار دقيقـي كـه در قسـمت       طور كلي مي به
  .تواند مفيد باشد مختلف آن ذكر شده و با توجه به كم حجم و مفيد بودن كتاب مي

  
  هاي موادياب سگ

  
  زولتان سيالجي :نويسنده
  ناز هاشميمجيد كريمي، به  :مترجمان

  پليس مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقيقات كاربردي :ناشر
  صفحه قطع وزيري 262، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ

  
س از امضاي يادداشت تفاهم توسط كشـورهاي جمهـوري چـك، جمهـوري لهسـتان، جمهـوري       پ

يعنـي   B41/97/AD/RERپـروژه   1998و  1997هاي  اسلوواكي، اسلووني و جمهوري مجارستان در سال
تـرين اهـداف ايـن     يكي از مهـم . ريزي جهت پرورش سگ موادياب در اروپاي مركزي اقدام شد برنامه

هـاي مواديـاب و نيـز تعلـيم مربيـان ايـن        پروژه آماده نمودن وسايل آموزشي در خصوص تربيت سـگ 
ان و يـك  ويدئويي، يك كتاب راهنما براي مربي ـ  اين وسايل آموزشي شامل فيلم آموزشي. ها بود سگ

كتابي كه در دست شماست حاوي اطالعات باارزشي در مورد انتخاب آموزش و . باشد كتاب مباني مي
  .باشد هاي موادياب مي كارگيري سگ به

انتخـاب  . 3پذيري،  جامع. 2مفاهيم اصلي اتولوژي، . 1: هاي هاي موادياب شامل فصل كتاب سگ
هـاي   دوره. 5هاي موادياب،  خاب مربيان سگانت. 4وجوي مواد مخدر،  هاي مناسب براي جست سگ

هاي تخصصـي حفـظ    آموزش. 7هاي موادياب،  سگ تربيت. 6هاي موادياب،  سگ آموزشي مختلف
عرضـه مـواد مخـدر الزم بـراي     . 8هـاي مقطعـي،    هاي تكميلي و مهارت آموزش  سطح كارآيي سگ

كـارگيري   شـرايط بـه  . 10 هـاي مواديـاب،   اسـتفاده از سـگ  . 9هاي موادياب،  آموزش به مربيان سگ
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كـارگيري   به. 12هاي موادياب براي بازرسي وسائط نقليه،  كارگيري سگ به. 11هاي موادياب،  سگ
بهداشـت  . 14كارگيري سگ موادياب در بازرسي اراضي،  به. 13ها،  سگ موادياب در بازرسي خانه

  ورد نياز مربي سـگ اطالعات م. 17مواظبت از سالمتي سگ، . 16تغذيه سگ، . 15نگهداري سگ، 
ارزيابي شايسـتگي و سـطح كـارآيي    ) هايي براي نمونه(روش . 18موادياب در خصوص مواد مخدر، 

  .باشد ها، مي سگ
  .اين كتاب براي كارشناسان مبارزه با مواد مخدر مناسب است

  
  شناخت مواد مخدر و عوارض اعتياد

  
  پناه رضا يزدانمحمدـ  مصيب سامانيان، ابوالقاسم اسفندياري :نويسندگان

  سالوك :ناشر
  صفحه قطع رقعي 128، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ

  
نگاهي به پيامدهاي عظيم مواد مخدر به عنوان زلزلـه خـاموش بيـانگر آن اسـت كـه از لحـاظ        نيم

وميـر كشـور    بهداشتي سوء مصرف مواد مخـدر و عـوارض اعتيـاد بـه عنـوان چهـارمين عامـل مـرگ        
هاي موجود  نفر به علت ناخالصي 5هاي اخير روزانه حداقل  نگين در سالطور ميا به. شود محسوب مي

ها هزار  دهند و از لحاظ اقتصادي هم ده در مواد مخدر و سوء مصرف مواد، جان خود را از دست مي
  .شود ميليارد هزينه و خسارت براي مبارزه با مواد مخدر بر اقتصاد كشور تحويل مي

در فصـل اول بـه تاريخچـه    : پـردازد  ثي كه در باال اشاره شدند مـي اين كتاب در پنج فصل به مباح
در فصـل دوم  . چنين قوانين مصوب در ايران قبل و بعد از انقالب اسالمي اشاره شده مواد مخدر و هم

در فصـل سـوم بـه مبـاحثي نظيـر چنـد       . به مباحثي نظير انواع مواد مخدر، تعريف اعتياد و علل اعتيـاد 
در . ثير تبهكـاران جهـاني بـر اقتصـاد، سياسـت و فرهنـگ       اق مواد مخدر، تأويژگي عمده صنعت قاچ

فـراد در برابـر اعتيـاد و    هاي زنـدگي، روش توانمندسـازي ا   فصل چهارم مباحثي نظير آموزش مهارت
  .المللي با مواد مخدر اشاره شده است ر و در فصل پنجم مباحثي نظير يك قرن مبارزه بينمواد مخد
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طور واضح و روشن عوارض ناشي از مصرف  اند به كتاب چاپ شده خش پايانيتصويرهايي كه در ب
كتاب اسـتفتائات مركـز مطالعـات،     چنين در اين هم. دهند را نشان مي مختلف بدن هاي مواد روي قسمت

  .تحقيق و آموزش از حضرات علماي اعالم راجع به استعمال مواد ذكر شده است
  

 اعتياد جرم يا بيماري؟

  اميني اپي حسينپ :نويسنده
  شاپور خواست :ناشر

  صفحه قطع رقعي 141، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ
  

حاوي مطالب جديد و قابل تأملي است كه به يكـي از مفـاهيم بـه     »؟اعتياد جرم يا بيماري«كتاب 
پردازد و به  كار گرفته شده در ادبيات مبارزه با مواد مخدر و اعتياد دهه اخير در جمهوري اسالمي مي

دهد كه معتاد بيمار است يا مجرم؟ بنابراين، در اين كتاب سعي شده اسـت ضـمن    اين سؤال پاسخ مي
بـه ادبيـات مبـارزه بـا مـواد       »معتاد بيمار است، مجرم نيست«ي برخي از عوامل وارد شدن مفهوم بررس

أثير نگـاه  هـاي مختلـف در ايـن زمينـه بـا اسـتفاده از تجربيـات عملـي تـ          ه مخدر و اعتياد و بيان ديدگا
  .مجرمانه و نگاه بيمارگونه به معتاد را بيان كرده و قضاوت را به عهده خوانندگان محترم بگذارد

ومي از اعتيـاد، جـرم و   هـ ففصل اول ايـن كتـاب شـامل تعـاريف م     .باشد فصل مي 7اين كتاب شامل 
تأمين آن دارد  فصل دوم نگاهي به هزينه مصرف مواد مخدر و محل. هاي مختلف است بيمار از ديدگاه

در فصـل سـوم از   . گيـرد  و وضعيت كنوني مورد بررسـي قـرار مـي    1367كه در دو بخش وضعيت سال 
در فصـل چهـارم   . هاي مختلـف صـحبت شـده اسـت     چگونگي ورود نگاه بيمارگونه به اعتياد در بخش

تحليـل   فصـل پـنجم تجزيـه و   . شـوند  هاي مختلف بيـان مـي   عوامل و مراحل اعتياد به ترتيب و در بخش
  .ها و فصل ششم سخن آخر و فصل هفتم پيشنهادات نظرسنجي

طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم درگيـر      سـال بـه   28كتاب حاضر از اين نظر كه نويسنده اثر بـه مـدت   
چنين بـا توجـه    اند، هم چنين پيشگيري از اعتياد در استان لرستان بوده مبارزه با قاچاق مواد مخدر و هم
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پاياني اين كتاب نظرات فقهاي محترم در مورد مصرف مواد مخدر ذكر شـده   هاي كه در بخش به اين
  .باشد است، حائز اهميت مي

  .اي و هم به صورت ميداني بوده است روش تحقيق در اين كتاب هم به صورت كتابخانه
  

  عظام تقليد مراجع فتاواي و فقهي منابع در مخدر مواد
  

  اكبر باصري علي :نويسنده
  ديخرسن :انتشارات

  صفحه قطع وزيري 160، 1388چاپ اول،  :نوبت چاپ
  

اعتقادات مذهبي نقش مهمي در پيشگيري از مصرف و اعتياد به مواد  ،طبق اعتقاد بعضي از علماء
درصد جمعيت كشور ما مسلمان هستند الزم و ضروري اسـت   56/99كه  مخدر دارد و با توجه به اين

اهب و از ديدگاه فقهي پرداخته شده و نظرات و فتـاواي  كه به بررسي و حكم مصرف و اعتياد در مذ
  .مراجع عظام تبيين شود

طور مـنظم اعمـال    توان گفت فردي كه به كه فرد به چه مذهبي گرايش دارد، مي نظر از اين صرف
تري دارد مواد مخدر مصرف كند تا فردي كه تمايل به انجام اين  دهد احتمال كم مذهبي را انجام مي

  .داعمال ندار
كند، افراد پيرو مذهبي كـه پرهيـز از مصـرف مـواد را      نتايج يكي از تحقيقات انجام شده تأييد مي

كننـد بـه مصـرف     تر از پيروان مذهبي كه مصرف الكل و سيگار را منع نمـي  كند، بسيار كم توصيه مي
  .آورند مواد مخدر روي مي

عنوان مواد مخدر از نظر لغوي و  باشد خواننده در فصل اول با بخش مي 8در اين كتاب كه شامل 
در فصـل دوم بـا   . شـود  هـاي انـواع آن آشـنا مـي     اصطالحي، با تعريف مواد مخدر و انواع آن و زيان

مختلف مرتبط با مواد مخـدر   هايب بافقهي مرتبط با مواد مخدار در ابواب فقه با  عنوان احكام و قواعد
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سـالمي در مـورد نـوع مجـازات اسـتعمال مـواد       در فصل سوم با عنوان نظـر مـذاهب ا  . شويم آشنا مي
در فصـل چهـارم بـا    . شـود  مخدر، در مورد نظر همه مذاهب در مورد استعمال مواد مخـدر بحـث مـي   

. شود عنوان مواد مخدر در روايات شيعه و اهل سنت درباره رواياتي كه در اين مورد هستند بحث مي
فصل ششم با عنوان استفتائات از مراجـع عظـام    ي، الملل گذاري بين ي قانون سابقه فصل پنجم با عنوان

فصل هفتم با عنوان استفتائات قضات از مراجـع عظـام تقليـد و فصـل هشـتم بـا عنـوان توسـعه          ،تقليد
  .گيري به هر يك از اين مباحث اختصاص دارد روزافزون و نگاهي به وضعيت موجود و نتيجه

مـذاهب مختلـف را در مـورد اسـتعمال     كـه نظـرات مراجـع مختلـف و      كتاب حاضر به لحاظ اين
  .طور كامل بيان كرده قابل استفاده خوانندگان و محققان است دخانيات به

  
  راهنماي كاربردي درمان دارويي وابستگي به انواع مواد

  )زا مواد توهم مواد محرك، نيكوتين ،بخش آور تسكين مواد مخدر، الكل، داروهاي خواب(
  

  اصغر پيوندي مد بينازاده، سعيد صفاتيان، عليشهرام نادري، مح: نويسندگان
  شهرام ناداري :انتشارات

  صفحه قطع پالتويي 216، 1388 :نوبت چاپ
  

طور كامل و درسـت اجـرا    ي مراحل درمان، به يعني حتي اگر همه. رماني نسبي استدرمان اعتياد، د
: داراي دو بخـش اسـت  بـه هـر حـال درمـان اعتيـاد      . گردد، باز هـم احتمـاد عـود و لغـزش وجـود دارد     

هـاي دارويـي وابسـتگي بـه انـواع       در اين كتاب تنها درمـان . هاي غيردارويي هاي دارويي و درمان درمان
مواد آورده شده است و يكي از اهداف عمده اين كتاب آن است كه پزشك در زمـان كوتـاهي بتوانـد    

قدام به درمان افراد وابسته به مـواد  مسلماً هر پزشكي كه ا. اطالعات الزم دارويي خود را به دست بياورد
هاي شناختي و رفتاري، مصاحبه انگيزشي،  هاي غيردارويي مانند درمان ه درمانئنمايد بايد مهارت ارا مي

هاي سازگاري با زندگي بـدون مـواد، آمـوزش خـانواده بـه صـورت        اي و آموزش مهارت درمان شبكه
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شناسي يا مشاور يا مـددكار در كنـار    و از همكاران روانرا داشته باشد ... هاي گروهي يا فردي و مشاوره
  .خود براي درمان استفاده نمايد

در اين كتابچه سعي شده است تا در مورد همه مراحل درمان در مورد انواع مواد اعتيادآور بحـث  
در نتيجه در فصل اول اين كتابچـه بـا عنـوان كليـات درمـان اعتيـاد در رابطـه بـا مبـاحثي نظيـر           . شود

بحـث  ... هـا و معايـب درمـان سـرپايي، اهـداف درمـان و       طالعاتي كه بايد به بيمار داده شود، مزيـت ا
  .شود مي

در فصل دوم با عنوان آشنايي با مواد مخـدر در مـورد مبـاحثي نظيـر آثـار مصـرف مـواد مخـدر،         
واد فصل سوم با عنوان درمـان دارويـي وابسـتگي بـه مـ     . بحث شده است... مسموميت با مواد مخدر و

هـاي تجـاري، اقـدامات قبـل از      هاي دارويي، اشكال دارويـي و نـام   مخدر و مباحثي نظير انواع درمان
در . سريع، اهداف درمان متادون مورد بحث قرار داده شده اسـت   هاي سريع و فوق زدايي تجويز، سم

دارويي، عاليم فصل چهارم با عنوان درمان دارويي وابستگي به الكل راجع به مباحثي نظير تداخالت 
هـاي محروميـت از    و سير محروميت، درمان مسموميت با الكل، داروهاي كمكي در درمـان نـاراحتي  

 بـه  راجع بخش تسكين آور خواب در فصل پنجم درمان وابستگي به داروهاي. شود بحث مي... الكل و

ــر ــاحثي نظي ــرات مب ــا داروهــاي خــواب  آور تســكين خــواب داروهــاي اث  ـ   آور بخــش، مســموميت ب
فصـل ششـم دربـاره درمـان دارويـي      . ها مورد بحث قرار گرفته است بخش، اثرات باربيتورات تسكين

هـاي دارويـي،    وابستگي به مواد محرك در مورد مباحثي نظير انواع مواد محرك، كوكـائين، درمـان  
ر در فصل هفتم درمان دارويـي وابسـتگي بـه نيكـوتين د    . درمان وابستگي به داروهاي آمفتامين است

هاي نيكوتيني بحث شـده اسـت و    م ترك نيكوتين، درمان غيردارويي، درمانئمورد مباحثي نظير عال
زا، توليـد مـواد    زا در مـورد انـواع مـواد تـوهم     باالخره در فصل هشتم با عنوان وابستگي به مواد تـوهم 

  .شود متيل تريپتامينكتامين، اكستازي بحث مي زا، ال اس دي، درمان دي توهم
هاي ذكر شده براي درمان دارويي، نويسـندگان   ين كتاب در اين است كه عالوه بر روشمزيت ا

  .اند هايي در زمينه درمان غيردارويي نيز پرداخته  به معرفي كتاب
  



 

  


