ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻣﻮﺗﻮری را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎزد .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :اﻧﺤﺮاف دﯾﺪ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺿﻌﻒ در ﻗﻀﺎوت ،ﮐﺎھﺶ ادراک
و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ .اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﻟﮑﻠﯽ را
ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻟﮑﻞ در ﺧﻮن )(BAC
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ،اﮔﺮ ﻣﯿﺰان  BACﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 0.08
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﯿﺰان
ﺣﺪ  BACﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلﺗﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ آنھﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه
اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯿﺰان  BACﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﺟﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ  DWIﯾﺎ  DUIھﻢ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻧﻤﻮدارھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان  BACﺧﻮن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻘﺪر اﻟﮑﻞ
ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﺮ ﻓﺮد وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﮫﻓﺮدی دارد ﻣﺜﻞ وزن ،ﺟﻨﺲ ،درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن و ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﮫ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ  BACﻧﻘﺶ دارد.
ﯾﮏﺑﺎر ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪر؟ در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﯾﮏدﻓﻌﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ۰٫۶اﻧﺲ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ  ۱۴ﮔﺮم اﻟﮑﻞ »ﺧﺎﻟﺺ« اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه
ً ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ،ھﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ.

 ۱٫۵ﺷﺎت  - ۸۰از ﻋرﻗﯾﺎت
ﺗﻘطﯾری
)ﺟﯾن ،ﻋرق ﻧﯾﺷﮑر ،ﺗﮑﯾﻼ،
ودﮐﺎ ،وﯾﺳﮑﯽ و ﻏﯾره(

 ۴۰٪اﻟﮑل

 ۵اﻧس ﺷراب

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۱۲٪اﻟﮑل

 ۸ﺗﺎ  ۹اﻧس ﻧوﺷﯾدﻧﯽ
ﻣﺎﻟت
)ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻟﯾوان ۱۲
اﻧﺳﯽ ﻧﺷﺎن دادهﺷده
اﺳت(

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۷٪اﻟﮑل

 ۱۲اﻧس آﺑﺟو
ﻣﻌﻣوﻟﯽ

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۵٪اﻟﮑل

ﻣﯾزان درﺻد اﻟﮑل »ﺧﺎﻟص« ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ اﻟﮑل ﺑر ﺣﺟم ) (alc/volﻧﺷﺎن دادهﺷده اﺳت ،ﺑﮫطور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

از:
ﻋﮑﺲ
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/RethinkingDrinking/Rethinking_Drinking.pdf
اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻮرد راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ
اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آزادی ،ﭘﻮل و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد
را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ راھﻨﻤﺎی ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺮم
راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ ۲۱
ﺳﺎل وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان  BACﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺑﭽﮫ ﮐﻮﭼﮏ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺮاﺋﻢ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮدی ﺑﮫ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد،
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮد ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ و/ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد .ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم
راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ
اﺿﺎﻓﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آزﻣﻮﻧﯽ درﺑﺎره راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺴﺘﯽ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﮫ ﺟﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی
ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و/ﯾﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آنھﺎ ﺿﺒﻂ و ﺑﺎ ﭘﻼک دﯾﮕﺮی

در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ،
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .آنھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﻼک
ﮐﮫ ﻣﺨﺘﺺ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﮫﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ را ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ،
ﺑﮫ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و/ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻼک
ﺧﻮدرو و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻟﮏ ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﻮﻟﯽ ھﻢ در ازای آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﮫﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ،راﻧﻨﺪه
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دوره درﻣﺎن و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ را ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﮫ
ً ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺟﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﮫ
ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮم ﺗﺒﮭﮑﺎری ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ آنھﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۴ﺳﺎل ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دوران ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ و درﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺣﮑﻢ اﺟﺘﻨﺎب از اﻟﮑﻞ ﺑﺮای اﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از
دوره درﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﯿﻨﮫﺳﻮﺗﺎ در ﺳﺎل ،۲۰۱۵
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم ﺗﺒﮭﮑﺎری و راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺎ  ۵ﺳﺎل آزادی ﻣﺸﺮوط و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
 ۱۴۰۰۰دﻻر ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺮم  DWIﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ
ﺟﺮم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﮑﺴﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد اﮐﻨﻮن دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﺮم اﺳﺖ .دارا ﺑﻮدن
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﺮم ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺧﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رد
ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﯾﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪی او ﺷﻮد ،ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺟﺪیﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دﯾﭙﻮرت او از اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://www.dmv.org/mn-minnesota/automotive-law/dui.php :

