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، ٞٙزپیطٝ ٔؼزٚف ٚ دٚست داضتٙی ٞبِیٛٚد را ثذٖٚ سیٍبرش تصٛر ٔبیىُ داٌالسوٕتز وسی ٔیتٛا٘ذ 

 ضذ ... سزطبٖ حٙجزٜاثتالء ٚی ثٝ ثبػث  ،ٝ ٔصزف آٖوٙذ؛ سیٍبری وٝ اػتیبد ث

لزار دارد، یه ٔصبحجٝ  ای پیطزفتٝٔزحّٝ سزطبٖ حٙجزٜ اش در وٝ ٚلتی پشضىبٖ ثٝ داٌالس ٌفتٙذ 

ٔٗ خیّی خٛش ثیٗ ٞستٓ ٚ ٔیذا٘ٓ وٝ ٔیتٛا٘ٓ اس »ٔطجٛػبتی تزتیت داد ٚ ثٝ ٕٞٝ خجزٍ٘براٖ ٌفت: 

فىزش را ٞٓ ٕ٘یىزد وٝ ثؼذ اس اتٕبْ حتّی  یىسرٚحیٝ اٚ ستٛد٘ی ثٛد، أب ٞیچ«. پس ایٗ ثیٕبری ثزثیبیٓ

ضیٕی درٔب٘ی ٚ رادیٛتزاپی، دٚثبرٜ ػىس داٌالس را سیٍبر ثٝ دست ثجیٙذ. پشضىبٖ  درٔب٘ی ٚ ا٘جبْدٚرٜ 

آٟ٘ب ٔیٍٛیٙذ پیذا وزدٜ است ٚ ٘ٝ اػتیبد رٚا٘ی.  ٚی ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٔبیىُ ثٝ ٔصزف سیٍبر اػتیبد فیشیىی

 س٘ذٌی اش تٕبْ ضٛد!؟تی اٌز ثٝ لیٕت وٝ خٛد اٚ ٕ٘یخٛاٞذ سیٍبرش را وٙبر ثٍذارد؛ ح

خٛدْ ٞٓ س٘ذٌی ٔٗ ثب سیٍبر ػجیٗ ضذٜ است ٚ حتی اٌز ٔٗ »اٌالس ٞٓ ضٙیذ٘ی است: ٘ظز خٛد د

ٚ ثبٚرٞبی ػجیت داٌالس ثبٚر دارد وٝ دیٍز ٕ٘یتٛا٘ذ سیٍبر را تزن وٙذ ٚ خیّی اس سیٍبری ٞبی دیٍز ٞٓ  «وٝ ٔزا تزن وٙذ!ثخٛاٞٓ، سیٍبر ٕ٘یخٛاٞذ 

 ٔٛرد ثزرسی لزار ٔیذٞیٓ. ٔطّتایٗ  ٔٛرد اس رایج تزیٗ آٟ٘ب را در ۷ٝ ٔب سیبدی درثبرٜ سیٍبر وطیذٖ دار٘ذ. ثبٚرٞبیی و غزیت

 ًوی آٍرد َجَدسیگار کشیذى هشکلی براین بچَى هي سالن زًذگی هیکٌن،  : باٍر اٍل ●

اس ثیٗ ثجزد در را آٟ٘ب  یسالٔتآثبر ٔخزة سیٍبر ثز ، ٔیتٛا٘ذ در رٚس دلیمٝ ٚرسش ۳۳ ا٘جبْ ٚػذٜ غذای سبِٓ ٚ ۳خٛردٖ  ثؼضی اس سیٍبریٟب فىز ٔیىٙٙذ

ىی وٝ ثٝ ٚرسش ٚ تغذیٝ سبِٓ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ػٛارض ٘بضی اس ٔصزف سیٍبر را در افزاد سیٍبری وبٞص دٞٙذ. ٞز پُ وٝ تحمیمبت جذیذ ٘طبٖ ٔیذٞٙذ، حبِی

ذ ثب ٚرسش ٚ تغذیٝ ٔٙبست، جّٛی ایٗ تبثیز ٔٙفی ٔیتٛا٘ی ٙفی ثٍذارد ٚ ایٙىٝ ضٕب فىز ثىٙیذٚجٛدتبٖ تبثیز ٔاس ثٙذ  سیٍبرتبٖ ٔیش٘یذ، ٔیتٛا٘ذ رٚی ثٙذ

 آرٔبٖ ٌزایب٘ٝ است. ، یه فىز وبٔالًرا ثٍیزیذ

 ًذارد یبرای سالهت هي ضرر« الیت»استفادُ از سیگارّای  : باٍر دٍم ●

سیٍبر را ثب افشایص تؼذاد افزادی وٝ سیٍبرٞبی الیت ٔیىطٙذ، احسبس ٔیىٙٙذ ٘یىٛتیٗ وبفی ثٝ ٔغشضبٖ ٕ٘یزسذ ٚ ایٗ وبٞص ٔمذار ٘یىٛتیٗ 

 حبدحّٕٝ سىتٝ $ثزٚس  صزفی، احتٕبَ اثتال ثٝ سزطبٖ ریٝ ٚثٙبثزایٗ ثب افشایص تؼذاد سیٍبرٞبی ٔ !سیٍبرٞبیی وٝ در طَٛ رٚس ٔیىطٙذ، ججزاٖ ٔیىٙٙذ

 ٕیتٛا٘ذ ثزای ثذ٘تبٖ ثی ضزر ثبضذ.٘ وٝ ٔصزف ٞیچ یه اس ا٘ٛاع سیٍبرٞب،در آٟ٘ب ثٝ ٔزاتت ثبالتز ٔیزٚد. ثٝ یبد داضتٝ ثبضیذ  #لّجی

 هذت ّاست کِ سیگار هی کشن، اگر قرار بَد بالیی سرم بیایذ، تا حاال آهذُ بَد : باٍر سَم ●

طَٛ سبِیبٖ، رٚی ٞٓ ا٘جبضتٝ ضٛ٘ذ ٚ یه دفؼٝ خٛد را در ٌبٞی ػٛارض ٔصزف سیٍبر، خٛد را سزیغ ٚ ثٝ راحتی ٘طبٖ ٕ٘یذٞٙذ. ایٗ ػٛارض ٔیتٛا٘ٙذ 

ثٙبثزایٗ اٌز اس ٞز سٙی ٚ در ٞز  !آٟ٘ٓ درست ٚلتی وٝ وبر اس وبر ٌذضتٝ ٚ دیٍز أیذی ثبلی ٕ٘ب٘ذٜ است ،سزطبٖ یب حّٕٝ لّجی ٘طبٖ دٞٙذ ثٝ ضىُ

ی ثٝ زثیطتضزایطی، سیٍبر وطیذٖ را وٙبر ثٍذاریذ، ٔیتٛا٘یذ ٔطٕئٗ ثبضیذ وٝ ثُزد وزدٜ ایذ. ٞز چمذر سیٍبر را سٚدتز تزن وٙیذ، اجبسٜ ٘فس وطیذٖ 

اٌز ثتٛا٘یذ ػبدت ثٝ  ،آٔزیىب ٔیٍٛیٙذ در وبٞص ٔی یبثذ. ٔتخصصبٖ جبٔؼٝ سزطبٖ "۰۳لّجی ٞٓ تب حبد ذٞیذ ٚ احتٕبَ اثتال ثٝ حّٕٝ ریٝ ٞبیتبٖ ٔی

 وبٞص خٛاٞذ یبفت. "۳%سطح  ر ضٕب تبسبٍِی وٙبر ثٍذاریذ، خطز اثتال ثٝ ٘براحتی ٞبی لّجی د ۳۰سیٍبر وطیذٖ را لجُ اس 

 اگر سیگار را ترک کٌن، دچار استرس هیشَم : چْارماٍر ب ●

ٔیتٛا٘ذ ثبػث استزس ضٛد، أب در ٞیچ وتبة ٚ ٔٙجؼی ٌفتٝ ٘طذٜ وٝ ایٗ استزس ثزای ٔذت ثذِیُ ثزٚس ٚاثستٍی درست است وٝ تزن ٔصزف تٙجبوٛ 

ٚ وزدٖ ٔیذٞذ. تحمیمبت ٘طبٖ ٔیذٞٙذ تزن سیٍبر ٔیتٛا٘ذ افزاد را ثٝ ثٟتز غذا خٛردٖ، ٚرسش  ٚ س٘ذٌی اٚ را تحت تبثیز لزار ٜطٛال٘ی ثب فزد ثبلی ٔب٘ذ

 ،ٞٓ ٔذیتیطٗٚ  یٌٛبر والس ٞبی ثىٙذ وٝ تٕبْ ایٗ وبرٞب، استزس اٚ را تب حذ لبثُ لجِٛی وبٞص ٔیذٞٙذ. ضزوت دتطٛیك ثٛدٖ در وٙبر خب٘ٛادٜ ثیطتز 

 ذ.ر را وٙبر ٌذاضتٝ ا٘ذ، ٔفیذ ثبضتٛا٘ذ ثزای افزادی وٝ ثٝ تبسٌی سیٍبٔی

 با ترک سیگار دچار اضافِ ٍزى هیشَم ٍ ایي از سیگار کشیذى، براین هضرتر است : باٍر پٌجن ●

ویٌّٛزْ  ۷تب  ۰افزادی وٝ سیٍبر را تزن ٔیىٙٙذ، ٔؼٕٛال ثزای غّجٝ ثز استزسطبٖ ثٝ غذا خٛردٖ رٚی ٔیأٚر٘ذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٕٔىٗ است در ٔبٜ اَٚ، ثب 

 ٝویٌّٛزْ افشایص ٚسٖ، ثٝ ٔزاتت وٕتز اس ػٛارض دٚد سیٍبر است ٚ ایٗ افشایص ٚسٖ را ٔیتٛاٖ ث ۷اضبفٝ ٚسٖ ٔٛاجٝ ثطٛ٘ذ. ثٟتز است ثذا٘یذ ػٛارض 

 راحتی ٚ ثب وٕی ٚرسش اس ثیٗ ثزد!

 کٌنبکِ هیکشن، کن را ن کافی است تعذاد سیگارّایی یبرای حفظ سالهت:  باٍر ششن ●

حتی  ٘بضی اس ٔصزف سیٍبر ٘یست!وٓ وزدٖ تؼذاد سیٍبرٞبی ٔصزفی در طَٛ رٚس، الذاْ خٛثی است أب ایٗ یه راٞىبر ٔٛثز ثزای اس ثیٗ ثزدٖ ػٛارض 

ٟتز است خطز ٔی افتذ. ثٙبثزایٗ ثثٝ  ضذٜ ٚ ثب تجٕغ رٚس افشٖٚ ایٗ سْٕٛ، سالٔت ضٕب٘خ سیٍبر ثىطیذ، ثبس ٞٓ سْٕٛ آٖ ٚارد ثذ٘تبٖ یه اٌز رٚسی 

 بی ٘یىٛتیٗ دار وٕه ثٍیزیذ.یب آدأس ٞ تًطٛر وّی دٚر سیٍبر را خط ثىطیذ ٚ ثزای تزن تذریجی ٞٓ ثٝ جبی وٓ وزدٖ تؼذاد سیٍبرٞب، اس ث

 سیگار ٍ عَارض ًاشی از آى، فقط گریباى خَدم را هیگیرددٍد سیگار کشیذى هي بِ دیگراى ربطی ًذارد چًَکِ :  باٍر ّفتن ●

ٖ وطٛر، ثٝ دِیُ استٙطبق دٚد ٘فز در آٞشار  ۰۳آٔزیىب اػالْ وزدٜ است وٝ سبِیب٘ٝ در ٞبی ریٛی جبٔؼٝ ٔتخصصبٖ ثیٕبری  طٛر ٘یست!ایٙثٝ ٞیچ ٚجٝ 

فزد  ثٝ ثذٖ اطزافیبٖاس طزیك استٙطبق دٚد ٔتخصصبٖ ٔؼتمذ٘ذ سْٕٛ ٚارد ضذٜ  طٛ٘ذ!ثٝ وبْ ٔزي وطیذٜ ٔی# تٕبضبٌز ثیٍٙبٜ$سیٍبر اطزافیبٖ خٛد 

 !$ثذِیُ ٚجٛد فیّتز ٚ استفبدٜ اس چٛة سیٍبر# ٘ذٔیطٛ فزد سیٍبریبر وطیذٖ، ٚارد ثذٖ خٛد ثٝ ٔزاتت ثیطتز اس سٓ ٞبیی است وٝ ثب سیٍ ،سیٍبری



 سیگارتَصیِ برای ترک  ّفت* 

در پی تزن آٖ ٞستیذ،  یب اٌز ضٕب سیٍبری ٞستیذ أب اس سیٍبری ثٛدٖ خستٝ ضذٜ ٚ

 تٛصیٝ سیز را ثٝ دلت ثخٛا٘یذ!ٞفت ثزای آغبس تزن سیٍبر، 

 خَد را برای ترک کردى هصرف سیگار آهادُ کٌیذ -(1

یه ایذٜ خٛة ایٗ است وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ایجبد تغییزی در س٘ذٌیتبٖ، ٔثال رفتٗ ثٝ یه 

ٔىبٖ جذیذ، تغییز ضغُ، یبفتٗ یه سزٌزٔی ٘ٛ ٚ یب آغبس وزدٖ یه ٘ٛع ٚرسش، الذاْ ثٝ 

تجذیذ ٚ جبثجبئی ٔیتٛا٘ذ رٚی رٚحیٝ فزد تبثیز ٌذاضتٝ ٚ  تزن سیٍبر ٕ٘بئیذ. اٍ٘یشٜ

ثزای ا٘جبْ تغییزات ثیطتز ٚ آغبس دٚثبرٜ، ثٝ فزد دٍِزٔی، ارادٜ ٚ ا٘زصی السْ را ثذٞذ! 

ٕٞچٙیٗ وّیٝ دالیُ تزن سیٍبر خٛد را ثز رٚی وبغذ ثٙٛیسیذ ٚ ثز رٚی دیٛار ٔٙشَ 

 رٜ ٞٛس سیٍبر وطیذٖ ٘ىٙیذ!٘صت ٕ٘بئیذ تب ٕٞٛارٜ جّٛی چطٕتبٖ ثبضذ ٚ دٚثب

 زهاًی را برای ترک سیگار هشخص ًوائیذ -(2

ٚ یه رٚس ٔؼیٗ را ثؼٙٛاٖ رٚس تزن ٟ٘بیی آٖ تؼییٗ وٙیذ. اِجتٝ ٔب  ٕ٘بئیذیه ضیٜٛ خٛة ثزای تزن سیٍبر ایٗ است وٝ ثٝ تذریج الذاْ ثٝ تزن سیٍبر 

ٜٛ ثٟتزیٗ ضیٜٛ است، أب پیطٟٙبد ٔیىٙیٓ در اثتذا چیشی را جبیٍشیٗ استٙطبق ٘یىٛتیٗ اصزاری ثٝ تزن تذریجی سیٍبر ٘ذاریٓ ٚ ٕ٘ی ٌٛئیٓ وٝ ایٗ ضی

یه رٚس  ، ٔثال ٔیتٛا٘یذ ثب جٛیذٖ آدأس ٘یىٛتیٗ دار ضزٚع وٙیذ ٚ سپس ثطٛر وبُٔ سیٍبر را تزن ٕ٘بئیذ. راٜ دیٍز ایٗ است وٝ ارادٜ وٙیذ ٚ اسوزدٜ

یه اصطالح  "ٞیچٍبٜ ثزای تزن سیٍبر دیز ٘یست  "ثٙذ ثبضیذ. در ػیٗ حبَ ایٗ را ثذا٘یذ وٝ ػجبرت  یٔؼیٗ الذاْ ثٝ تزن سیٍبر وزدٜ ٚ ثٝ آٖ پب

 ذ!ضذٜ ٚ حتی ثب تزن وبُٔ ٘یش، ػالئٓ ٔزتفغ ٍ٘زد٘تثجیت سیٍبر ثزای ٕٞیطٝ ػٛارض ٔصزف طٛال٘ی ٔذت آرٔبٍ٘زایب٘ٝ ثٛدٜ ٚ ٕٔىٗ است وٝ 

 ّوِ بگَئیذاقذام خَد بِ ترک کردى سیگار را بِ  -(3

ذاْ ثٝ ٚلتی ٕٞٝ ثذا٘ٙذ وٝ ضٕب در حبَ تزن وزدٖ سیٍبر ٞستیذ، دیٍز ثزای ضٕب دضٛار است وٝ اس آٟ٘ب تمبضبی سیٍبر وٙیذ ٚ یب پیص رٚی آٟ٘ب ال

ٌٛضشد وزدٖ تصٕیٕی  سیٍبر وطیذٖ ٕ٘بئیذ! در ٚالغ، اس ٞزوسی وٝ ٔی ضٙبسیذ $سیٍبری ٚ غیز سیٍبری# تمبضب وٙیذ وٝ ثب ػذْ تؼبرف سیٍبر ثٝ ضٕب،

 وٝ ٌزفتٝ ٚ اػالْ وزدٜ ایذ ٚ ٘ىطیذٖ سیٍبر در جبیی وٝ ضٕب ٞستیذ، ضٕب را در تصٕیٕتبٖ ٔجٙی ثز تزن سیٍبر یبری ٕ٘بیٙذ!

وٝ ثب ضٕب ایٗ ٔطّت را ٔزتجب ثٝ دٚستب٘تبٖ یبدآٚری وٙیذ، خصٛصب در ٔٛالغ خطز٘بوی ٕٞچٖٛ : ٟٕٔب٘ی ٞب، ٔزاسٕبت ٚ جطٗ ٞب! ثٍذاریذ ٕٞٝ آٟ٘بیی 

 را دارد. آٖسزٚوبر دار٘ذ، اس ػشْ ضٕب ثزای تزن سیٍبر آٌبٞی یبثٙذ. ضبیذ ضٕب ثبػث ر٘جص خبطز آٟ٘ب ضٛیذ، ِٚی ثٝ ٞز حبَ، تزن سیٍبر ارسش 

 کارّای رٍزهرُ خَد را تغییر دّیذ -(4

ثٝ ٔٙشِٝ ٚ یب ٞز ػُٕ دیٍزی ٔزتجط ثبضذ. ایٗ ٔٛالغ ٚ سٔبٟ٘ب، اػتیبد ثٝ سیٍبر ٔیتٛا٘ذ ثٝ ٔٛالغ ٚ سٔبٟ٘بی خبصی ٕٞچٖٛ صجح، ثٝ ٍٞٙبْ ٘ٛضیذٖ چبی، 

ادأٝ  ٔبضٝ ٞبی سیٍبر وطیذٖ ضٕب ٞستٙذ $ثب ایجبد ٚسٛسٝ ٚ ٞٛس#، چزا وٝ ضٕب ثٝ سیٍبر وطیذٖ در چٙیٗ ٔٛالؼی ػبدت وزدٜ ٚ ٔیُ داریذ آٟ٘ب را

یذ٘ی ٔٛرد ػاللٝ خٛد را ػٛض وٙیذ، اس آدأسٟبیی ثب ٔشٜ ٞبی جذیذی وٝ ٔؼٕٛال دٞیذ. ثزای ٔجبرسٜ ثب ایٗ ٔٛالغ، ػبدات خٛد را تغییز دٞیذ. ٔثال ٘ٛض

بدآٚر آٖ پیص اس آٖ ٕ٘ی خزیذیذ، استفبدٜ وٙیذ ٚ خالصٝ ٞزوبری وٝ ثٝ ٘ظزتبٖ ٔیزسذ ثىٙیذ تب ػبدات لجّی ضٕب وٝ ثب سیٍبر وطیذٖ ٕٞزاٜ ثٛدٜ ٚ ی

 ٞستٙذ، تىزار ٘طٛ٘ذ!

 َّشوٌذاًِ ٍرزش کٌیذ -(5

الیٓ بی ضذیذ، ٔیُ ثٝ استٙطبق سیٍبر ٚ یب حذالُ تصٛر آٖ را وبٞص ٔیذٞذ. اٌز ضٕب تب ثٝ حبَ ٚرسش ٕ٘یىزدیذ، در اثتذا وبر را ثب ٘زٔطٟبی ٔ٘زٔطٟ

تٛا٘ذ یآغبس وٙیذ. ٘زٔص وزدٖ ٚ ا٘جبْ ٚرسضٟبی ٞٛاسی در تحت ٘ظز یه ُٔزثّی ٔبٞز، ثبػث سالٔتی ضٕب خٛاٞذ ضذ، در وٙتزَ ٚسٖ ضٕب ٔؤثز است ٚ ٔ

 رٚح ٚ جسٓ ضٕب را ثزای رٚثزٚ ضذٖ ثب استزسٟبی رٚسٔزٜ تٛإ٘ٙذ سبسد.

 تاثیرات ترک سیگار را بذاًیذ -(6

ثزٚس ایٗ ٔٛارد وبٔال طجیؼی  اٖ ٘جبضیذ!ٍ٘ز سزفٝ وزدٖ، اختالَ در خٛاثیذٖ ٚ وج خّمی ثزخی اس ٘طب٘ٝ ٞبی ٔؼَٕٛ دٚراٖ پس اس تزن سیٍبر ٞستٙذ.

 ثٛدٜ ٚ ػالئٓ آساردٞٙذٜ در ػزض چٙذ ٞفتٝ اس ثیٗ خٛاٞٙذ رفت! فمط ثبیذ وٕی صجز ٚ ٔمبٚٔت وٙیذ!

 چگًَِ با اشتیاق بِ سیگار کشیذى هقابلِ کٌیذ -(7

ٔٙتظز ثبضیذ وٝ ثالفبصّٝ پس اس تزن سیٍبر، ٔیُ ضذیذی ثٝ استٙطبق ٚ 

ثزٚس ٚسٛسٝ ٚ ٞٛس ثزای ِغشش#. ایٗ ٔیُ ٚ ٔصزف دٚثبرٜ آٖ پیذا وٙیذ $

دلیمٝ ای ثزٚس ٔیىٙٙذ. در  ۳ - ۰اضتیبق ضذیذ ٔؼٕٛال در فبصّٝ ٞبی سٔب٘ی 

چٙیٗ ٔٛالؼی تب ٔیتٛا٘یذ آة یب چبئی ثخٛریذ، لذْ ثش٘یذ، خٛد را ثٝ ا٘جبْ 

وبری ٚ یب صحجت وزدٖ ثب دیٍزاٖ ٔطغَٛ ٕ٘بئیذ. ٕٞچٙیٗ اس ا٘جبْ ٔطبٚرٜ 

سی ثب یه رٚا٘ىبٚ ٔبٞز غبفُ ٘طٛیذ. ثزٌشاری جّسبت ٞبی رٚا٘طٙب

وبردرٔب٘ی ٌزٚٞی، آٔٛسش ٞبی السْ ٚ درصٛرت ٘یبس تجٛیش دارٚٞبی آراْ 

 طٛیذ!ثخص ٔیتٛا٘ٙذ وٕه وٙٙذٜ ثبضٙذ. ٔطٕئٗ ثبضیذ وٝ ٔٛفك ٔی




