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  ی»مرکز انتقال فناور 2021سال  هیبرنامه بورس لیجوانز ذ  یمحصول توسط الر نیا

انگلند«، توسعه داده است. »معاونت سوءمصرف مواد مخدر و خدمات  وین یر یشگیپ

« واقع در وزارت »بهداشت و خدمات SAMHSAبه اختصار » ای «یسالمت روان

 یمحتوا نیبرنامه است. ا نیو ا واِنگلند یمرکز در ن نیا یحام  متحده« االت یا یانسان

دولت  ایبرده معاونت و وزارت نام  یرسم دگاهیکننده د منعکس  نه مؤلف است و لزوما  

 ها است. آن د ییو نه مورد تا کایآمر
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 به   تواندیم یتوسط هر تبعه خارج سیمصرف کاناب 

 شود.  یمتحده منته  االت یها از ااخراج آن

 

 یبزرگساالن قانون ی( را براجوانای)مار سیمصرف کاناب نیمِ  التیکه ا یدرحال

تحت   یقانون ریو غ کیرده  یدارو کیرا  سیمتحده کاناب االتیکرده است، ا

نسخ   یالتی قانون ا نیگزیقانون فدرال جا نکهیا لی. به دلشماردیقانون فدرال به برم

کار  یکه حت سیداشتن کاناب ای استفاده یممکن است که براشهروندان غیر کند،یم

رو به و مجازات رو مهیبا جر رد،یگی در بر م زیرا ن سیکردن در صنعت کاناب

  االتیکه در ا شودیاطالق م یشهروند به هر فرد ریبسته راهنما غ نیشوند. در ا

اطالق   نی. اکندیمسافرت م ایکار  ،یزندگ کایآمر ت یمتحده بدون داشتن تابع

(، آوارگان و پناهندگان، مهاجران فاقد مدارک، ی)ساکنان دائم دارندگان کارت سبز

مخصوص   یزایو نیبرنامه داکا( و همچن نی)مشمول گرید یهاتیافراد با وضع

 .ردیگیرا در بر م یو افغانستان یعراق یها و مفسرهامترجم ی( براSIVمهاجر )

 : دی بدان شتریب

   بدانند دیباشهروندان غیر که  ییهاز یچ
 

 ن یساالن  مبزرگ نیدر ب  جوانا یمصرف مار 
سال    21 یساالن باالبزرگ ،ن« یساالن مبزرگ یجوانای»قانون مصرف مار لیذ

 ییکایشهروندان آمر یهستند. برا سیداشتن کاناب ایپرورش و  د،یمجاز به خر

 سیاستفاده از کاناب ایهستند، داشتن  نیم التیکه در ا یسال زمان 21تر از بزرگ 

 یقانون یالمللنیب یهامرز ای ویالتیا یرهایدر مس سیاست. اما حمل و نقل کاناب یقانون

ها( و رستوران  ادهیها، معابر پ)شامل پارک ی در اماکن عموم سی. مصرف کانابستین

  ری افراد ز یتمام یبرا سینقل کانابوحمل ایداشتن  است. یقانون ریعموم غ یبرا

 است.  یقانون ریهمچنان غ ن،یدر مِ  یسال، حت  21
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 س یکاناب فیتعر 
ِهرب   ،یگاریعلف، پات، گراس، س جوانا،یمار گرِ ید یهابا نام  1سیکاناب

(herbکران ،)از جمله  یگوناگون باتیترک یدارا -درصد باال«( یجوانای مار (کی

THC  (، نولیدروکانابیتتراه-9)دلتاCBD کاناب(ولید ی cannabiciol و بنگ ،)

 است. 

 :سیمختلف مصرف کاناب یهاروش

 ( هاگاریها، سبونگ  ها،انی)قل یدنیکش •

 ( سیبا کاناب ختهی)محصوالت آم یخوراک •

 بخور دادن •

 ( budder ایمواد، باِدر  یهاداغ کردن )موم کنستانتره، تکه  •

 

 
 
 
 
 
 

THC ( نولیدروکانابیتتراه-9-)دلتا 
و   یماده باعث احساس سرخوش نیاست. ا جوانایگردان مارجزء روان یساِچیت

و درک فرد از زمان را   کندی م زتریحواس چندگانه را ت شود،یآرامش م

 کند،یم فیرا تضع یحرکت یهامهارت  نیهمچن یساِچی. تکندیدگرگون م

مکرر   دنیشرا با ک هیشود و عملکرد ر انیهذ ایمنجر به اضطراب  تواندیم

دارو   یهاشیاست که در آزما سیماده جزء فعال کاناب نی. اکندیمخدر مختل م

مصرف شده،   یساِچیت و تناوب  تی. بر اساس کمشودیآشکار م

 بماند.  یها باقها و هفته روز یآثار آن در بدن ممکن است برا

.  کندیاست مشخص م THC یرا حاو یمحصول « ی »نماد جهان

خود گل    ها،یها، خوراکنباتآب ینماد ممکن است بر رو نیا

  .داده شود شیانواع کنستانتره آن نما ای جوانایمار
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 ( ریز )  سیکاناب فیتعر 

 )َحش(  شیحش

  اه ی)صمغ خشک شده( گ فیاست. حش از ک سیکاناب یهاشکل نیترشده ظیحش از غل

)کنستانتره  به شکل انواع روغن، کره، موم یسازپس از خالص مشتق شده و در سیکاناب

٪ است، اما  20به طور متوسط  سیکاناب  اهیدر گل گ یساِچیت غلظت .دیآی ( در میساِچیت

 ٪ برسد. 80به  تواندیغلظت آن در کنستانتره م

CBD ( دول ی)کاناب 

در درمان اضطراب،   تواندیم یدیبیس است. سیکاناب گردانرروان یجزء غ یدیبیس

ها در مورد مزمن )مانند آرتروز( استفاده شود، هرچند که پژوهش یهادرد  ،یخوابیب

  ای عاتی، ماژل ،ونیلوس/به انواع کرم توانیرا م یدیبیآن محدود هستند. س راتیتاث

 یدیبیس ی( اضافه کرد. چون مقررات محصوالت حاوVape penخودکار بخور )

 ای یدیبی چه مقدار س یحاو قتیهر محصول در حق دیفهم توانیم یاندک هستند، به سخت

 است.  یساِچیت

 ابزار استعمال
کردن، و مصرف   یمخف د،یتول یکه برا یزاتیمتحده هر تجه االتیا یوزارت دادگستر

 تواندیموارد م نی. اآوردیمواد مخدر به کار رود را به عنوان ابزار استعمال به شمار م

 نی( باشد. هرچند که اDab rig) گیرداب ایها خردکن م،یچل ،پیپا ،یگاریشامل کاغذ س

قانون  انی)مثل مصرف تنباکو( استفاده شود، اما مجر یقانون فمصار یبرا دیلوازم شا

کنند. به  شیآزما یقانون  ریمانده مواد غ یآثار باق یبررس یلوازم )مواد( را برا نیازند امج

  نیاشهروندان غیر  نجامد،یب شتریب یبه بازرس تواندیداشتن لوازم اسعمال مواد م نکهیا لیدل

 قانون امتناع کنند. یرویلشان توسط نیحق را دارند تا از گشتن وسا

 
 
 
 
 
 

 خودکار بخور هاخردکن
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 ن یمَ  یجوانایمار  یکاربرد پزشک

سال با داشتن کارت    18 یباال مارانیب ،« نیدر م یپزشک یجوانای»قانون مار لیذ

دهنده خدمات  ارائه  کیرا از  سیکاناب توانندیم یپزشک یِ جوانایمعتبِر مار ییشناسا

 ریدر سطح فدرال غ سیوجود، کاناب نیکنند. با ا یداریشده و معتبر خرسالمت ثبت

 به همراه داشته باشد شهروندان غیر  یبرا یاست و ممکن است عواقب منف یقانون

اگر شما شهروند دارند(.  یپزشک یجوانایکه کارت معتبر مار یکسان یبرا ی)حت

شما است،  ی مار یتنها راه درمان عالئم ب یپزشک سیکاناب دیکنیو احساس م دیستین

 نیدر م که ی: به عنوان فرددی. به خاطر داشته باشدیمشورت کن یحتماً با مشاوران قانون

. به عنوان کندیم رییتغ نیمِ  التیاز ا رونیاقامت دارد، حقوق شما هنگام مسافرت به ب

 .کندی م رییتغ زیمتحده ن االتیاز ا رونیام مسافرت به بشهروند، حقوق شما هنگ ریغ کی

 

 یسالمت یرو   جوانایمصرف مار  رات یتاث

  یعنی گذارد؛ی اثر م یریادگیحافظه و  یبر رو یساِچیهمراه با ت سیاستفاده از کاناب

بر  یساِچیمحل کار به همراه داشته باشد. ت ایدر مدرسه  یممکن است عواقب منف

. به کندیو تعادل فرد را مختل م یگذارد و هماهنگ یم ریتاث زیزمان واکنش ن یرو

که آن   یبا دود تنباکو است، کسان یامشابه ییایمیمواد ش یدارا سیدود کاناب نکهیا لیدل

 یمشکالت تنفس ای و یویر یهایماریممکن است که به ب کشندیم گاریرا به شکل س

 تواندیم سی از کاناب یمصرف هر مقدار یردهیش ای یدچار شوند. در دوران باردار

 3بر رشد نوزاد مرتبط دانسته شده است. ریبه تأث یسچاِ ی ت رای خطرناک باشد ز

 

 : دیاموزیب شتریب
 رشهروندانیغ یهای دانستن
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 های غیرشهروندان دانستنی
 

 یدور یدر هر شکل سیکه از کاناب کندیم هیتوص مهاجران« ی»مرکز منابع حقوق

 :شودیم ریشامل موارد ز نی. ادیکن

 ها،پیپا ،یگاریو لوازم استعمال )مثل کاغذ س سیداشتن و حمل کاناب •

 از خانه  رونیها( بکنخرد

 ی اجتماع یهادر شبکه  سیمرتبط با کاناب ریارسال تصاو •

 لیدر موبا سیکاناب یهالمیف ای ریداشتن تصاو •

 س ینماد کاناب ا یبا کلمات  ییهالباس دنیپوش •

  ایبا مقامات مهاجرت  سیمصرف کاناب ایگو در مورد داشتن وگفت الت •

 4ی مرزبان

 

و سازمان اعمال   سیدر برابر افسران پلشهروندان غیر کایمتحده آمر االتیدر ا

 حقوق  نیدارند. ا ی( حق و حقوقICEمتحده ) االتیقانون مهاجرت و گمرک ا

  لیوسا یو بازرس یبدن یاز بازرس یحق خوددار نیهمچنو  حق سکوت شامل

از شما در مورد  سیماموران پل ای. اگر توسط ماموران مهاجرت شودیم زیهمراه ن

به   یپرسش شود، بدون مشورت با مشاوران حقوق سیکاناب یمصرف قبل ایداشتن 

 . دیاعتراف نکن یزیچ چیه

 
  ، یدر مورد مصرف قبل  ییهاپرسش  یمهاجرت ممکن است که دارا  یهامصاحبه

 د،یاقبال  نداشته  ای دیامصرف نکرده  سیابباشد. اگر شما کان سیاستفاده کاناب ایداشتن 

 . ریخ دیپاسخ ده دیتوانیم

از جواب دادن به   تواندیشما م  د،یاداشته  ا یمصرف کرده    سیدر گذشته کاناب  اگر

 . دیصحبت کن لیوک کیبا  دیو درخواست کن دیکن یپرسش خوددار

 

 : دیاموزیب شتریب

 د یحقوق خود را بدان
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 : گر یمالحظات د

 گرفتن  تیتابع

از  ایکار و  سیکه اقرار کنند قبال  با کاناب یشهروندان ریغ تیتابع رشیممکن است پذ

  یاخالق تیکه قانون مهاجرت آن را »شخص یزیفقدان چ لیاند، به دلآن استفاده کرده

لوازم و ابزار   ای سیداشتن کاناب کایمتحده آمر  االتیرد شود. دولت ا نامد،یخوب« م

. آوردیفدرال به شمار م نیرا نقص قوان سیکردن کاناب خشپ ای عیتوز ای دیآن، تول

به آن اقرار   ایمتهم به استفاده نشده و  یشهروند به صورت رسم ریغ کیاگر  یحت

 اند.مرتکب نشده یبتواند ثابت کند جرم دینکرده باشد، با

 

 سیدر صنعت کاناب تیفعال

ها، )در گلخانه سیکاناب  صنعتآگاه باشند که کار کردن در  دیباشهروندان غیر 
به رد شدن درخواست اقامت دائم،  تواندی( مهاشگاه یدارو، آزما عیتوز یهابخش

شامل مشاغل مربوط به کشت    هاتیفعال نی.انجامدیاخراج از کشور ب ایبازداشت 
اماکن   یو ضدعفون یمثل پاکساز یمشاغل نیبرداشت و همچن ،یاریمانند هرس، آب
مجازند از کارمندان تست   انی. کارفرماردیگی [ را هم در بر مسی]مربوط به کاناب
 سیاستفاده از کاناب لیو احتمال دارد کارمندان به دل رند،یبگ  زین سیمصرف کاناب

 شغل خود را از دست دهند. 

 

 ی کمک مال
در  یحضور دارند )حت ییکایدانشگاه آمر کیکه در  یالمللنیب انیدانشجو یبرا

کرده است(،  یساالن قانونبزرگ  یرا برا سیکه مصرف کاناب نیمثل مِ  یالتیا

 آنها خواهد بود.  FI یزایو یبرا یمهر باطل سیاستفاده از کاناب

  یعال التیبه تحص یابیدست تواندی م ،یسن قانون ریتوسط افراد ز سیکاناب داشتن

بر   تواندیم تیقرار دهد، چرا محکوم ریتحت تاث زی را ن ییکایشهروندان آمر یبرا

 5.بگذارد ریتاثفدرال  یمال یهاکمک افتیدر تیصالح
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 منابع
 

          
د یبهتر است بدان

 

 

 مرکز منابع
 مهاجرت  یحقوق
 

 

 د یحقوق خود را بدان
 

 

 مراجع 
 

جوانا چیست؟ سازمان ملی سوءمصرف مواد ی(. مار1400فروردین  24موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر )  .1

  1400شهریور  25شده در مخدر. گرفته

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana . 

 
جوانا چگونه است؟ (. سازوکار اثرگذاری ماری1400فروردین  24سازمان ملی سوءمصرف مواد مخدر ) .2

 1400شهریور  25شده در سازمان ملی سوءمصرف مواد مخدر. گرفته

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does- 

marijuana-produce-its-effects. 

 
جوانا (. آنچه که نیاز است تا در مورد بارداری و مصرف ماری1396اسفند  25مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ) .3

 کنترل و پیشگیری بیماری. بدانید. مراکز 

https: //www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm . 

 

(. 1399اسفند  8آنچه که هر غیر شهروندی باید در مورد کانابیس و مهاجرت بداند.مرکز منابع قانونی مهاجرت ) .4

 1400شهریور  25شده در گرفته

https://www.ilrc.org/noncitizens- cannabis-warnings. 

 
های محکومیت مواد مخدر/ در مورد مواد مخدر های دانشجویی فدرال و پیامددر مورد مواد مخدر هشیار باشید. کمک .5

 1400شهریور  25شده در تاریخ(. گرفته  )بی هشیار باشید.

https://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use. 

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-marijuana
http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-
http://www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm
http://www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm
http://www.cdc.gov/marijuana/factsheets/pregnancy.htm
http://www.ilrc.org/noncitizens-
http://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use
http://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use
http://www.getsmartaboutdrugs.gov/consequences/federal-student-aid-and-drug-use


 

 

  نیتحت قوان سیکاناب 

 است رمجازیمتحده غ االتیا
کارکردن در صنعت   ای سیداشتن کاناب ایاستفاده  لیممکن است به دلشهروندان غیر 

(. استفاده از هاشگاهیآزما ای عیها، مراکز توزمجازات شوند )شامل گلخانه سیکاناب

متحده    االتیاخراج از ا ایممکن است به بازداشت  یاتباع خارج یبرا سیکاناب

 .نجامدیب
 

  یدور ی در هر شکل  سیکه از کاناب کندیم  هیتوص مهاجران یمرکز منابع حقوق 

 :شودیم ریشامل موارد ز نی. ادیکن

 ها،پیپا ،یگاریو لوازم استعمال )مثل کاغذ س سیداشتن و حمل کاناب •

 از خانه  رونیها( بکنخرد

 ی اجتماع یهادر شبکه  سیمرتبط با کاناب ریارسال تصاو •

 لیدر موبا سیکاناب یهالمیف ای ریداشتن تصاو •

 س ینماد کاناب ا یبا کلمات  ییهالباس دنیپوش •

 

 دیحقوق خود را بدان

و سازمان اعمال   سیافسران پلر در براب شهروندان غیر کایمتحده آمر االتیدر ا

دارند که شامل موارد   ی( حق و حقوقICEمتحده ) االتیقانون مهاجرت و گمرک ا

 : شودی م ریز

 کردن اریحق سکوت اخت •

 ل یوسا ای یبدن یحق امتناع از بازرس •

  ایدر مورد داشتن  سیماموران پل ایاگر شما توسط ماموران مهاجرت  •

بدون مشورت با مشاوران  د،یمورد سوال قرار گرفت س،یکاناب یمصرف قبل

 . دیاعتراف نکن  یزیچ چیبه ه یحقوق

 : دی بدان شتریب
 . دیبه حقوق خود آگاه باش 
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