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خــــوانندگان
شما چه گفتهاید درباره...

درباره مقاله:

یک بام و دو هوا در اخذ وجوه غیرقانونی /جواد لعل
محمدی
علی صالح :مدرسه ای که بچه ما در آن درس می خواند،
دولتی است .سال های قبل در طول سال به بهانه های مختلف
و زیاد ،از ما پول می گرفتند اما امسال موقع ثبت نام گفتند
که باید  240هزار تومان واریز کنیم .دلیلش را پرسیدیم،
گفتند هزینه های مدرسه باال رفته و از همه والدین همین مبلغ
را گرفتیم .ما اگر قرار بود شهریه بدهیم باید بچه هایمان را
مدرسه غیرانتفاعی ثبت نام می کردیم ،نه دولتی.
سمیه علیخانی :از ما ،از همان کالس اول تا امسال که دخترم
کالس چهارم است ،موقع ثبت نام شهریه می گیرند .نکته
جالب این بود که پارسال قبل از گرفتن کارنامه از مدرسه با
ما تماس گرفتند و گفتند باید مبلغی را همراه خودمان ببریم
تا کارنامه را تحویل دهند .قب ًال آخر سال پول نمی گرفتند.
روز تحویل کارنامه مادرهایی بودند که نتوانسته بودند آن
پول را تهیه کنند و به دلیل همین جروبحث های زیادی در
دفتر مدیر مدرسه به راه بود.

درباره مقاله:

یک ملت یا دو ملت یا یک مردم دوپاره؟ /امیرساالر
داودی
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ساعد برزگران :مطلب خوبی بود اما راستش من از زمانی که این
سه زندانی اعدام شدند ،دنبال مطلبی حقوقی و علمی می گردم
که بی طرفانه همه اتهامات را بررسی کرده باشد و روند دادگاه را
توضیح داده باشد .اما هرچه در این باره منتشر شده ،با احساسی
بوده و یا در مخالفت با اعدام ،یا جانبدارانه بوده .به این معنی که
یک طرف بدون ذکر هیچ توضیحی آن ها را تروریست می داند
و طرف دیگر هم کام ًال بی گناه .ما با اعدام مخالف هستیم اما باید
بدانیم که دقیق ًا چرا این افراد اعدام شدند .انگار راز مگو شده.
خسرو سرکوهی :کاش یک بار برای همیشه می گفتند اگر واقع ًا
اعتقاد دارند که اعدام زندانیان سیاسی به حق است ،پس چرا
مخفیانه اعدام می کنند و پیکرها را به خانواده ها تحویل نمی
دهند؟ اگر واقع ًا این افراد مستحق اعدام بودند ،بگذارید همه
بدانند .از چه می ترسید؟
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دیــــــــدهبان
برگزیده اخبار
محمود علیزاده طباطبایی ،از نقض حکم یک
•
محکوم به مجازات “سب النبی” در دیوان عالی کشور خبر داد.
“سامان نسیم” ،زندانی سیاسی که چندی پیش حکم
•
اعدامش به حبس تقلیل یافت ،با تودیع وثیقه از زندان ارومیه
آزاد شد.
“نرگس محمدی” ،نایب رئیس کانون مدافعان
•
حقوق بشر محبوس در زندان اوین ،به مرخصی سه روزه اعزام
شد.
یک مقام قضایی در آذربایجان شرقی گفت که
•
مجازات جایگزین حبس از نوع الزام به خدمات عمومی
رایگان از  ۱۲فقره در  ۶ماهه اول سال  ۹۶به  ۵۰فقره در
مدت مشابه سال  ۹۷رسیده است.
با فشارهای فیفا ،تعدادی از زنان که به صورت
•
گزینشی انتخاب شده بودند ،برای تماشای مسابقه فوتبال تیم
ملی ایران و بولیوی به استادیوم راه یافتند.
“جاوید رحمان” گزارشگر جدید ویژه حقوق بشر
•
سازمان ملل ،در اولین گزارش خود از “مرگ شهروندان در
بازداشتگاه ها” ابراز نگرانی کرد.
به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل های
•
صنفی فرهنگیان ایران ،معلمان بسیاری در نقاط مختلف
کشور طی دو روز متوالی دست به تحصن زدند و از حضور
در کالس های درس خودداری کردند.
محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران ،از وجود
•
 ۱۷تا  ۱۸هزار کودک کار در تهران خبر داده است.
یک دستفروش گرگانی توسط ماموران سد معبر
•
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شهرداری این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
ماموران سد معبر شهرداری قزوین یک دستفروش
•
را در منطقه یک این شهر مورد ضرب و شتم قرار دادند.
یک مرد جوان در خیابان رسالت تهران مورد حمله
•
اسیدپاشی فرد یا افراد ناشناسی قرار گرفت.
بر اثر یک فقره اسیدپاشی در غرب تهران در
•
محدوده باغ فیض ،پدر و پسر  ۱۵ساله اش مصدوم شدند.
زن  ۴۴ساله ای در مشهد به دلیل نامعلومی ،اقدام
•
به خودسوزی کرد و در بیمارستان بستری شد.
مرد  ۳۷ساله ای در همدان مقابل چشمان خانواده
•
همسرش خود را به آتش کشید و به دلیل شدت سوختگی جان
سپرد.
مردی در شیراز به دلیل فقر مالی همسر و دختر ۹
•
ساله اش را به قتل رساند و سپس با شلیک گلوله ،خودکشی
کرد.
پس از حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز ده
•
ها تن از شهروندان عرب خوزستانی دستگیر و به مکان های
نامعلومی منتقل شدند.
در پی دور جدید اعتصاب کامیونداران ،دستکم
•
 ۲۶۱راننده معترض بازداشت و از سوی مقامات قضایی به
صدور احکام سنگین حتی اعدام تهدید شده اند.
“رضا سیگارچی” ،درویش گنابادی محبوس در
•
زندان تهران بزرگ در اعتراض به وضعیت هم کیشان خود
اعتصاب غذا و دارو کرد.
جمعی از زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان مرکزی
•
ارومیه در اعتراض به حمله گارد ویژه به بند  ۱۲و ضرب و
شتم زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند.
“مریم اکبری منفرد”“ ،گلرخ ایرایی” و “آتنا
•
دائمی” از زندانیان سیاسی زندان اوین ،با دستور شفاهی رئیس
بند زنان این زندان به مدت سه هفته از مالقات با خانواده
محروم شدند.
از وضعیت هشت درویش گنابادی محبوس در
•
زندان تهران بزرگ که اوایل شهریورماه ،در جریان حمله
نیروهای گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به
سلول های انفرادی منتقل شدند ،هیچ اطالعی در دست نیست.
انفجار یک شی باقی مانده از جنگ موجب زخمی
•
شدن یک خواهر و برادر در مهران شد.
یک کولبر به نام “ عظیم احمدی” در منطقه نوسود
•
استان کرمانشاه در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ،جان
باخت.
کولبری به نام “اکرم خلیلی کورانی” با شلیک
•
مستقیم نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی ارومیه ،کشته شد.
دو جوان بلوچ بر اثر گذاشتن مانع بدون هشدار
•
نیروی انتظامی ایرانشهر در مقابل خودرویشان واژگون شده و
در آتش سوختند.
دو برادر به نام های “سلطان سینگله”  ۱۸ساله
•
و “مروان سینگله”  ۱۲ساله ،با تیراندازی مستقیم ماموران
مرزبانی جاسک کشته شدند.
چوپانی به نام “حمیدرضا سپاهی الیین” با شلیک
•
مستقیم رئیس پاسگاه سنگدیوار (استان خراسان رضوی)
مجروح شد.

ریزش دیوار مدرسه در شهرستان رزن بر سر
•
“امیرحسین بخشی” ،این دانش آموز پایه دوم ابتدایی را به
شدت مصدوم کرد.
“دنیا ویسی” دانش آموز پایه اول دبستان روستای
•
گرماش شهرستان سنندج ،بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه
جان باخت.
“احمد ملک زاده” ،زندانی بیمار محبوس در زندان
•
سراوان به علت عدم رسیدگی پزشکی اقدام به خودکشی کرد.
“سعید براوی” ،از زندانیان جرایم مربوط به مواد
•
مخدر ،در پی بی نتیجه ماندن اعتراضش به توهین و بدرفتاری
مسئوالن زندان زاهدان با خانواده اش اقدام به خودکشی کرد.
“محمد آهوپا” ،از زندانیان جرایم مربوط به مواد
•
مخدر ،در پی اقدام به خودکشی در زندان ارومیه جان خود را
از دست داد.
“عبدالنبی سارسی” ،شهروند افغانستانی متهم به
•
جرایم مالی ،به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان زاهدان
جان باخت.
انگشتان دست “محمد حاجی زاده” ،از زندانیان
•
جرایم به مواد مخدر ،در پی ضرب و شتم توسط مسئولین
زندان بندرعباس شکست.
“جواد شیرزاد” ،زندانی متهم به قتل ،در پی ضرب و
•
شتم توسط مدیر داخلی زندان ارومیه دچار آسیب مغزی شد.
سه فرد متهم به “مالخری اموال مسروقه” با رای
•

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آبان ۱۳۹۷
شماره 90

کــــارتون ماه
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در حاشیه افزایش
برخورد با وکالی
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دادگاهی در تهران به  ۱۸ماه زندان و  ۲۲۲ضربه شالق محکوم
شدند.
با رای دادگاهی در تهران هفت متهم به “دستبرد
•
به محموله های بار” ،به  ۶۱سال حبس و  ۵۱۸ضربه شالق
محکوم شدند.
سه متهم اقتصادی به نام های “ حمید باقری
•
درمنی” “ ،وحید مظلومین” و “ محمد اسماعیل قاسمی” به
اتهام “افساد فیاالرض” به اعدام محکوم شدند.
“کسری کرمی” ،زندانی محبوس در زندان مرکزی
•
ارومیه به اتهام “ارتکاب  ۱۹مورد سرقت” به قطع دست
محکوم شد.
حکم اعدام “صالح شریعتی” ،کودک-مجرمی که
•
در سن  ۱۶سالگی به اتهام قتل بازداشت شده بود ،توسط
دیوان عالی کشور تایید شد.
“محی الدین ابراهیمی” ،زندانی سیاسی محبوس در
•
زندان ارومیه توسط دادگاه انقالب این شهر به اتهام همکاری
با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام “هدایت عبداهلل پور” زندانی سیاسی
•
محبوس در زندان ارومیه به اتهام “بغی” در دیوان عالی کشور
تایید شد.
“زینب سکانوند” کودک-مجرمی که در سن ۱۷
•
سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود ،در زندان
ارومیه اعدام شد.

اقلیت های مذهبی

از «سالم» تا صلح
نگاهی به افزایش برخورد با بهاییان
فرهاد ثابتان
سخنگویجامعهبینالمللیبهایی
واقعه بازداشت آقای “عبداهلل ال ُع ُلفی” ،سخنگوی
جامعه بهاییان یمن و  20شهروند بهایی دیگر
در یمن ،یادآور رویدادهای تلخی است که از
آغاز انقالت تا کنون ،در ایران تکرار شده،
کماکان ادامه دارد ،و شهروندان بهایی ایران
آن را تجربه کرده یا شاهد آن بودهاند .یکی از
آخرین نمونههای موجی از دستگیری بهاییان (به
ویژه جوانان بهایی) ،به نقل از هرانا ،دستگیری و
بازداشت جوانان بهایی است که در شیراز اتفاق
افتاد )1( .طبق این گزارش ،ماموران آقای “نوید
بازماندگان” را هنگامی دستگیر کردند که به
تدریس درس روانشناسی مشغول بود .گزارش
شده که «کار تهای شناسایی ،کیس کامپیوتر،
فلش و گوشی های تلفن همراه ،پسورد گوشی ها
و ایمیل های سایر افراد را نیز از آن ها گرفته
اند .در انتها آقای بازماندگان را به منزلش برده و
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پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی“ ،بهاره
قادری” (همسر نوید بازماندگان) را نیز بازداشت
و همراه با وی به مکان نامعلومی منتقل کردند».
اما اتهام این شهروندان بهایی تدریس در دانشگاه
نیست ،بلکه همان اتهامات بی اساس و واهی از
قبیل اقدام علیه امنیت ملی ،جاسوسی ،تبلیغ علیه
نظام ،رواج فساد فیاالرض و غیره است که حتی
در دادگاه های نمایشی جمهوری اسالمی نیز نخ
نما شده و بدون هیچ گونه مدرک و سند معتبری
ارائه می شود ،به محکومیت و اسارت شهروندان
بهایی دامن می زند ،و سرکوب جامعه بهایی را
به گونه ای فزاینده ادامه می دهد .این اتهامات
که از آغاز انقالب اسالمی دامن گیر بهاییان بوده،
در سطح وسیعی به جامعه ایران نیز سرایت کرده
و هموطنان ایرانی اعم از وکال ،روزنامه نگاران،
مدافعین حقوق بشر ،هنرمندان ،کارگران ،زنان ،و
اقشار دیگر را نیز در برگرفته است.
دستگیری و بازداشت فقط یک نمونه از سرکوب
جامعه ای صلح طلب و خشونتگریز است .شهروندان

بهایی از چندین جهت تحت فشار و تضییقات
رسمی دولت قرار دارند و در شرایطی طاقت فرسا
این سختی ها و مشکالت را تحمل می کنند.
در برنامه صفحه آخر در صدای آمریکا ،مورخ 12
اکتبر  ،2018در مصاحبه ای که با آقای رسول
بداقی ،بازرس کانون صنفی معلمان ایران ،انجام
شد ،ایشان عنوان کردند که پس از شش سال زندان
و فشار که نتوانست تغییری در باورها و رفتارهای
او ایجاد کند ،به او گفتند که اگر فعالیت هایش
را متوقف نکند ،حقوق او را قطع خواهند کرد.
رسول بداقی در این مصاحبه توضیح می داد که
مسئله قطع حقوق او برایش آن قدر گران آمده
بود که در عرض یک هفته پنج کیلو وزن کم کرد
و نگرانی بسیاری داشت که اگر حقوق او را قطع
کنند ،چگونه می تواند معاش خانواده اش را فراهم
آورد .این طور به نظر می رسید که برای این مرد

فرهیخته تحمل شکنجه ها و زندان و امثال آن
آسان تر از این بوده که حقوق و درآمدش را از
دست بدهد و نتواند پاسخگوی نیازهای خانواده
اش باشد .اما این اتفاق یکی از اولین و حداقل
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فشارهایی بود که طی چهل سال گذشته بر بهاییان
وارد آمده و هنوز هم دارد.
فشارهایی که دولت علیه بهاییان اعمال می کند،
بر مشکالت اقتصادی شان -که در ایران فراگیر
شده و همه را تحت فشار گذاشته -نیز اضافه گشته
و آن ها را با محدویت های مضاعف مواجه می
کند .در چند سال اخیر پلمب مغازه های بهاییان با
وسعتی بی سابقه یکی از تنها راه های باقی مانده
برای امرار معاش را نیز از آنان سلب کرده است.
بهاییان که در آغاز انقالب از همه مشاغل دولتی
اخراج شدند ،حقوق بازنشستگیشان قطع شد و
حتی در بسیاری از موارد به آن ها گفتند که حقوق
های زمان اشتغال خود را استرداد کنند ،پس از
مدتی ،هم از حق تحصیالت عالیه و هم از ورود
به بازار آزاد و خرید و فروش کاالهای معمولی
محروم شدند .به آن ها پروانه کسب و کار در

بسیاری از اصناف صادر نمی شود؛ چون “نجس”
محسوب می شوند که مبادا هموطنان مسلمان
محصوالت “نجس” آن ها را لمس کنند و آن ها هم
نجس شوند! مدارک مربوط به همه این تضییقات

در سایت خانه اسناد بهاییستیزی در ایران در
دسترس است.
مفر اقتصادی
اما پلمب مغازه های بهاییان آخرین ّ
ً
را نیز به روی آن ها مسدود کرد؛ صرفا به این
علت که آن ها چند روز در سال مغازه های خود
را برای احترام به شعائر مذهبی خود تعطیل می
کنند .تصور کنید که در یک کشور غیراسالمی به
مغازه داران مسلمان بگویند که اگر در ایام ماه
محرم مغازه های خود را تعطیل کنند ،دولت مغازه
های آن ها را برای همیشه پلمب خواهد کرد .آیا
مسلمانان آن کشور این نوع فشار اقتصادی را
تحمل خواهند کرد؟
اسناد رسمی دولت جمهوری اسالمی این خط مشی
را تایید می کند .مث ًال در سندی به تاریخ  12خرداد
 ،1397فرمانداری شهرستان ساری به ریاست
اتاق اصناف شهر ساری ابالغ میکند که« :مقرر
گردید اداره کل محترم صنعت و معدن تجارت
قبل از صدور هر گونه پروانه فعالیت صنفی برای
متقاضیان فرقه ضاله بهاییت از اداره کل اصناف
استعالم [به عمل (ناخوانا)] آورند .پس از بررسی
اخذ پاسخ اقدام نمایید».
نسبت نجاست و دگرستیزی به بهاییان به همین
جا ختم نمی شود .حتی به مردگان بهاییان هم رحم
نمی شود .در همین چند ماه گذشته مواردی از جمله
در کرمان اتفاق افتاده است که مسئولین اجازه
دفن متوفای بهایی را در گورستانی که خودشان
به بهاییان داده بودند ،صادر نکردند .از یک طرف
بیمارستان فشار میآورد که جنازه را تحویل
بگیرید ،از طرف دیگر مسئولین زمینی برای دفن
به آن خانواده نمی دهند)2( .
در بسیاری از نقاط ایران ،از جمله روستای ایول
یا قبرستان یزد ،حتی برای مردگان دفن شده نیز
حرمتی قائل نمی شوند؛ به قبرستان ها حمله و
سنگ قبرها را خراب می کنند.
اکنون بیش از سه دهه است که دانشجویان بهایی
که بسیاری از آن ها در رده های باالی کنکورقرار می گیرند ،-از حق ادامه تحصیل در ایران
محروم اند .این محرومیت که هنوز ادامه دارد به
وضوح به دانشجویان بهایی ابالغ شده است .امسال
حداقل  60دانشجوی بهایی به بهانه “نقص پرونده”
از تحصیالت عالیه محروم شده اند .منظور از نقص
پرونده چیست؟ منظور این است که آن ها بهایی
هستند و دین خود را در فرم های دانشگاهی
“مسلمان” اعالم نمی کنند و با اذعان به این
واقعیت ،در پرونده خود دروغ نمی نویسند .این
واقعیت از دیدگاه دولت “نقص پرونده” محسوب
می شود که آن ها را از یکی از مهم ترین حقوق
اولیه انسانی محروم می کند .به نظر می رسد که
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مسئولین امور ترجیح میدهند که شهروندان آن
کشور به دروغ متوسل شوند تا از حق تحصیل
برخوردار گردند .از اوایل انقالب تاکنون ،هزاران
دانشجوی بهایی از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل
خود محروم بوده اند .این در حالی است که یکی
از آرزوهای شهروندان بهایی خدمت به ایران و
کشورشان است.
تبعیض علیه شهروندان بهایی -و به طور کلی سایر
اقلیت ها ،-ایران را به نوعی آپارتاید خودی و
غیرخودی تبدیل کرده که در فیلم “هزینه تعصب”
به نمایش گذاشته شده است .و پیامد این تقابل ها،
نه تنها با بهاییان بلکه با همه دگراندیشان چیزی
جز بیگانگی ،بدبینی ،بی اعتمادی ،ناامنی و جدایی
بین شهروندان ایرانی به بار نیاورده است.
طرح این نمونه های مختصر از چهل سال اذیت و
آزار بهاییان در ایران ،که کوله باری از کینه ها
و آزارها و شکنجه های واردآمده در صد و هفتاد
سال گذشته را با خود می کشد ،از یک پدیده آب
می خورد :و آن رواج فرهنگ نجاست و دگرستیزی
اشد خود
است که البته به پیروان ادیان دیگر و در ّ
به بهاییان اعمال شده است .شاید پرداختن به این
نمونه ها تلنگری باشد به ذهن ما که این فرهنگ
نجاست و دگرستیزی تا کی و تا کجا می خواهد
ادامه داشته باشد؟ تا کجا می توان ایرانی را که
پناه گاه اقلیتهایی چون یهودی ها بوده است ،به
سوی صلح و یگانگی ،فراتر از تفاوتهای قومی و
مذهبی و جنسیتی ،رهنمون ساخت؟
آیا فرهنگی که از “سالم” آغاز شده است ،نمی
تواند با فرا رفتن از نگاه دگرستیزی و توسل به
فرهنگ یگانگی ،جامعه ای را بنا کند که انسان
ها در کنار یکدیگر زندگی کنند ،و از ریشه کلمه
انسان ،که اُنس و مؤانست و انیس یکدیگر بودن
است ،فرهنگ جدیدی خلق کنند؟
تشابه بازداشت بهاییان در ایران و یمن نشان می
دهد که دگرستیزی علیه بهاییان نه تنها در ایران
ادامه دارد که به کشورهای مجاور هم صادر شده
است .بهاییان چه در راه بازار و چه هنگام تدریس،
دستگیر و زندانی می شوند و با محدودیت ها و
فشارهای زیادی مواجه هستند؛ در حالی که تضمین
حقوق شهروندی شان می تواند متضمن جامعه
ای باشد که در آن خشونت به تفاهم ،رقابت به
همکاری ،و دگرستیزی به دگردوستی ،و دشمنی و
بیگانگی به مهر و آشتی و باالخره “سالم” به صلح
تبدیل شود.
پانوشت ها:
 -1افزایش شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در شیراز،
خبرگزاری هرانا 15 ،مهرماه 1397

اصـــــــناف

معلمین محبوس ،آموزگاران
آزادی
علیرضاسپاهیالئین
روزنامهنگار

“آزادی بیان” ،در بسیاری از اسناد بین المللی و
منطقه ای حقوق بشر ،نقطه ثقل و محور اصلی است؛
از جمله بند  ۶ماده  ۷۶منشور حقوق بشر در سطح
جهانی و هم چنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در
سطح منطقه ای .در قانون اساسی کنونی ایران ما نیز
به انحای مختلف ،از جنبه های گوناگون از آزادی
اندیشه و بیان و آزادی رفتارهای مدنی و سیاسی،
حمایت به عمل آمده است؛ از جمله ،آزادی بیان به
طور عام در بند  ۲اصل  ،۲۳آزادی مطبوعات در
اصل  ،۲۴آزادی ابراز جمعی عقاید در اصول  ۲۶و
 ۲۷و آزادی دریافت اطالعات در اصل .۲۵
از سوی دیگر ،در قانون احزاب و انجمن های صنفی
(مصوب هفتم شهریورماه  ،)1360فعالیت گروهای
مختلف ،در صورتی که ناقض مفاد ماده  16نباشد،
آزاد شمرده شده است .مهم ترین موارد ممنوعه
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در ماده  ،16ارتباط با بیگانگان ،نقض استقالل و
تمامیت ارضی کشور و نیز نقض حقوق دیگران
است.
این مقدمه کوتاه را بدان جهت آوردم که یادآوری
کرده باشم قانونگذار ،خود بر ضرورت و ضمانت
آزادی های مشروع صنفی و مدنی واقف بوده است و
ما ،من حیث شهروندان جامعه ای که این قوانین در
آن ساری و جاری است ،موظفیم ،از حدود و هستی
آن حراست کنیم و به طریق اولی ،معلم و دانشگاهی
و کارگر و روزنامه نگار و هموطن عادی ما ،همه و
همه ،در قبال صیانت و اعمال این قوانین ،مسئولیت
اخالقی و ملی داریم.
با این وجود و به رغم همه تصریح و تاکیدها،
واقعیت این است که قانون در مملکت ما ،در غالب
مواقع ،به شکلی دلبخواهی ،تصویب ،تفسیر و اجرا
می شود .نمونه اش را در برخوردی که با فعالیت
های صنفی معلمین می شود ،شاهدیم .بدیهی است
که چنان چه قانونگذار یا مجری قانون بخواهد چوب
الی چرخ فعالیت های فرد یا دسته ای بگذارد ،می
تواند هرگونه فعل و انفعال مدنی را مصداق تخطی

از قوانین تشخیص و به فعالیت های مربوطه پایان
دهد .در خصوص کانون صنفی معلمین ایران نیز،
عین همین شائبه را شاهدیم .مع االسف ،در سال های
اخیر ،فعاالن و رهبران منتخب کانون صنفی معلمین،
همواره در خط مقدم تعقیب و تهدید نیروهای امنیتی
و اطالعاتی بوده اند .نگاهی گذرا به فهرست بازداشتی
ها و زندانی های این کانون ،به خوبی گویای
واقعیت است :اسماعیل عبدی ،محمود بهشتی ،محمد
حبیبی ،روح اهلل مردانی ،عبدالرضا قنبری ،محمدرضا
رمضانزاده ،عباس واحدیان و فرهاد میثمی.
و یا عزیزانی مثل رسول بداقی ،علی اکبر باغانی،
باقری ،اسدی و عمرانی که دوران زندان را سپری
کرده و امروز یا در تبعید به سر می برند و یا...
این فهرست ،صرف ًا اسامی افراد شناخته شده را شامل
می شود که در سال های اخیر ،در معرض مواخذه و
محبس و آزار و اخراج بوده اند و چه بسا کسانی که
به صرف دفاع از حقوق صنفی و به اتهامات واهی،
مورد تهدید قرار گرفته و گمنامانه و مظلومانه ،بار
تنبیهات سلیقه ای در شهرستان ها و تنگ نظری ای
حراستی مختلف را بردوش کشیده اند .راقم این
سطور ،هرچند خود لیاقت و کسوت معلمی ندارد،
اما دوستانی دارد که بیش و کم در جریان مشکالت
مختلف آنان هست؛ احضارهای گاه و بی گاه و
نگرانی از فردای مبهم و محرومیت هایی که یک
معلم تنها به دلیل فعالیت مشروع و قانونی ،ممکن
است با آن مواجه شود ،کم نیست.
من ،به عنون مث ًال یک روزنامه نگار و شاعر که در
سال های اخیر ،کم و بیش خودم هم در معرض
سوءتفاهم های ریزودرشت متصدیان حراست و
امنیت بوده ام ،می توانم ادعا کنم که جنس دردهای
معلمین را خوب می شناسم .دردهای ما تقریب ًا و
عموم ًا از یک جنس است؛ داشتن آزادی بیان و
امنیت شغلی آن هم در چهارچوب قوانین همین
مملکت و احساس کرامت و شخصیت و تساوی
حقوق مدنی و مالی در سرزمینی است که برایش
یک تاریخ پرفرواز و نشیب ،جنگیده ایم و بها داده
ایم .و غم انگیز و اسفناک است که توقع پاسخگویی
و درمان برای همین دردها و توقعات حداقلی نمی
توان داشت .حال آن که ،چپ و راست ،در مانورهای
تبلیغاتی سران مملکت ،از صدر تا ذیل ،دعوت به
“احساس مسئولیت و اعتراض به نابسامانی ها و عدم
اجازه اهمال در اجرای قوانین” موج می زند.
یادم هست که چندی پیش ،رهبر ایران ،محقق شدن
رسالت واقعی معلمان را نیازمند الزاماتی می دانست
و از جمله تاکید می کرد« :یکی از این الزامات توجه
به مسئله معیشت معلمان است .مسئوالن دولتی ،به
ویژه مسئوالن اقتصادی ،باید با وجود محدودیت ها،
نگاه ویژه به آموزش و پرورش و معلمان داشته باشند
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و آن را در مسائل اولویت دار خود قرار دهند»)1( .
آیا عمده اعتراض معلمین عزیز -اعم از محبوس
و مشغول ،-جز به فراهم نبودن همین الزامات و
تمهیدات است؟ پس چرا در مرحله عمل ،آن چه به
منصه ظهور می رسد ،کام ًال عکس این گفته هاست؟
با این تفصیل ،باید پرسید پس چه کسی مخاطب
فعالیت های صنفی و اعتراضات به حق مدنی است
و چه موقع باید از تعقیبات مخل و موذیانه ،مصون
ماند؟ چه زمانی می توان پای دشمنان موهوم را از
مناسبات سیاسی و اجتماعی کنار زد و بی تعارف
و تردید ،از حقوق حقه قانونی و عرفی سخن گفت
و نگران مواخذه و محکومیت هم نبود؟ تصورش را
بکنید که رئیس جمهوری اسالمی ایران ،در اجتماع
معلمین ،حضرت زینب را معلمه بزرگ می داند و با
این بیان از دانش آموز و معلم توقع دارد ،آزادگی و
شجاعت او را سرمشق خود قرار دهند)2( .
آن وقت ،معلم و مبارز و هموطن آزاده ما باید به
زندان برود و زجر مضاعف بکشد؛ صرف ًا برای این
که حاضر نیست توبه نامه بنویسد .باید حقوقش قطع
و خانواده اش در مضیقه مالی و معیشتی قرار بگیرد؛
صرف ًا به خاطر این که با ما هم نظر و هم راه نیست.
این توصیه رئیس جمهور ایران ،چقدر با رفتاری
که در کشور تحت ریاستش ،با معلمین زندانی و
خانواده هایشان شدهاست ،همخوانی دارد!
به عنوان یک ایرانی که همین مختصر سواد خواندن
و نوشتنم را مدیون معلمین عزیز رسمی و غیر رسمی
این آب و خاکم ،وظیفه دانستم این چند سطر را
بنویسم و تاکید کنم که ،زندان بردن معلمین و
محروم کردنشان از حقوق مادی و معنوی ،در
شان ایران عزیز ما و فرزندان با وجدان و شجاعش
(معلمین) نیست .تردید نکنیم کشور ما و مردم ما ،از
این برخوردهای سلیقه ای بیش ترین ضرر را متحمل
خواهند شد .یک جامعه ترسیده و ساکت ،شاهد هیچ
لحظه باشکوهی نخواهد بود .لحظه باشکوه آن است
که در صحبت های دردمندانهی رسول بداقی دیدم
و شنیدم؛ آن جا که به این مضمون گفت« :از وقتی
ناجوانمردانه حقوقم را قطع کردند ،جمعی از معلمین
و همکارانم ،به طور ناشناس ،همه ماهه معادل
حقوقم را به حسابم واریز می کنند و من از این حیث
خوشبختانه ،پیش همسایه و همسر ،سرم بلند است».
پانوشت ها:
 -1متن سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی در دیدار با عده ای
از معلمان ،وبسایت آیت اهلل خامنه ای 16 ،اردی بهشت ماه
1394
 -2متن سخنرانی رئیس جمهوری در آیین نکوداشت مقام
معلم ،پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 14 ،اردي بهشت
ماه 1394

اصــــــناف

بسیاری از معلمان در نقاط
مختلف کشور در روزهای  ۲۲و
 ۲۳مهرماه تحصن کردند

اعتصاب و تحصن؛ نشانه های درک
درجازدگی
اعتصاب بر علیه فاندامنتالیست های وطنی

جوادلعلمحمدی
نویسندهوفعالمدنی
قابل پیش بینی بود .این ضعف مدیریت و سوءسیاست
خارج از عرف و مشحو ِن از قانون گریزی ،که با ردای
ریاست و هاله قداست ،انگشت تحریک در چشم مردم
می کرد ،اگر نافرمانی در پی نداشت ،حیرت باقی می
گذاشت.
اعتصاب کامیونداران و بازاریان و کارگران و کشاورزان
و تحصن معلمان که رای العین جهانیان شد ،نه آشوب
بود و نه اغتشاش؛ بلکه انعکاس حساسیت اقشار مختلف
اجتماعی بود که در این فضای غبار آلود ،با چشمانی بازتر
روزهای تلخ و آینده سخت هموطنانشان را رصد می
کردند و چون گفتمان مطالبه گری و مباحثه دمکراتیک
شان با بی پاسخی و بد پاسخی مسئوالن حکومتی ایران
مواجه شده بود ،با تغییر آرایش ،الگوی مطالبه گری را به
سمت و سوی اعتصاب عمومی هدایت کردند.
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یادآوری کارنامه دو دهه گذشته حاکمیت در ایران،
به اندازه یک ابر دل هر شهروند ایرانی را می گیرد و
حدیث اش را پردرد می سازد .حکایت ناقدان و مفسران
و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و درویشان
و حامیان محیط زیست و فعالین مدنی و حقوق بشر
و مردان و زنانی که در اعتراض به نبود آزادی های
فردی و تحمیل اعتقاد واحد و پوشش اجباری ،لب به
اعتراض گشودند و گرفتار عسس و خفیه نویس شدند و
با گزارش های نارس و ناقص زندان را تجربه می کنند،
قرائت امروز و دیروز نیست.
کشاورزان و بازاریان و کارگرانی که تحریم ،تولید و
کسب و کارشان را به یغما برده است و نبود روابط
مناسب دیپلماتیک پای اقتصادشان را فلج کرده و
جوانانشان را از بیکاری حیران و سرگردان کرده است.
سالخوردگان و زنان و مردانی که نا ِن بازنشستگی شان
را با مجوز حاکمیت ،به امید گشایشی در کا ِر بیکاران
وطن ،سرمایه بانک ها و موسسات خصوصی کرده اند و
صاحبان این موسسات دست در صندوق امانت ایشان
برده و خودشان را به راهروهای قوه قضاییه سپرده اند.
نویسندگان و روزنامه نگارانی که به صد زبان ،یاری
در تدبیر ملک و تنظیم نظام می کنند و پنجره خبر و
نظرشان به طرفه العینی توسط صاحبان صدای ناسیما که
این منصب را خلیفه بخشی می دانند ،بسته می شود و
کارشان سانسور و خبرشان تحریف و حوادث و اتفاقات

گزارش شده توسط ایشان وارنه و واژگونه می شود.
خیل درویشان که به لطف پارسایی و دل سوخته و لب
دوخته و خون ریخته و دامان دریده ،طریقت و حقیقت
شان چین و چروک نمی خورد و منتظرند تا آخر االمر در
این قحط سال عدالت ،آه شان به گردون رسد و آتش
انتقام الهی به خونخواهی آید.
فعاالن مدنی و مدافعان حقوق بشر و سایه گستران محیط
زیست که چون در این زمانه پر های و هوی و الل پرست
لب به سخن می گشایند و از حق اعتراض و اعتصاب و
انتقاد و امنیت اجتماعی و قحطای محیط زیست صحبت
می کنند ،به فتح الفتوحِ خواجگان ،انگ جاسوسی به
سینه سوخته شان الصاق می شود.
ِ
اجتماعی مانده پشت در دانشگاه ها که نه
تقاضای انبوه
از جمله فرزندان وزرا هستند و نه از الیگارشی حاکم بر
نظام اسالمی و نه کسانی که به پشتوانه ثروت فراهم شده
از رانت ،خیاالت خود را به منزل مقصود می رسانند؛
بلکه جمعیتی هستند از جنس کوچه که از جفای روزگار
خسته اند و دل به حمایت دولت بسته اند تا آموزش عالی

رایگان به عنوان یک حق عمومی نصیب شان شود و به
امید یک زندگی بهتر و سرشار از صلح ،جاده مهاجرت
پیش نگیرند.
و یا پدران و مادرانی که نگرانند و به قول دکتر محمد
فاضلی ،احساس می کنند زندگی فرزندانشان از شش-
هفت سالگی تا نیمه راه جوانی ،توسط آموزش و پرورش
به گروگان گرفته می شود و آنان مجبورند کتابهایی را
بخوانند که هیچ خالقیتی برای تغییر جهان و هیچ شوری
برای آموختن و هیچ مهارتی برای زندگی کردن ایجاد
نمی کند .نه یاری رسان دین شان است و نه قلمی برای
نوشتن .حرفه نمی آموزند و قریحه هنری شان نابود می
شود .گروگان هایی که از خودشان اختیاری ندارند و به
دستور گروگانگیر عمل می کنند و باالجبار منتظر می
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مانند تا لحظه خالصی و پایان کل این دوران؛ تا از شر
همه این ها خالص شوند.
باری! به مهر و دلبستگی همین مطالبات است که جنبش
اجتماعی در قالب اعتصاب شکل می گیرد و فارغ از
منافع و تضاد اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ،معلم و
دانش آموز و اولیاء و دانشگاهیان و کارگران و بازاریان
و کشاورزان و کامیونداران را به عشق گشودن فضای
تفکر و گسستن زنجیر تحجر متحد می کند تا ساختار
سخت و ایدئولوژیک حکومتی با فرهی و قدسی سازی
ِ
زمینی آنان را به یغما نبرد و چرخشی
مسائل ،داشته های
در قدرت فراهم کند.
اگر امروز شاهد اعتصاب و تحصن هستیم ،درک
درجازدگی غریبی است که مردم آن را طی دو دهه اخیر
احساس کرده و در پی آن هستند که این مرگ تدریجی
را متوقف کنند و کورسوئی به وجود آورند تا بلکه تپیدن
نبض جامعه متوقف نشود .اگر معلمین کشور اعتراض
سکوت خود را -که ناب ترین زبان برای حاکمیت بود،-
با تغییر جهت به تحصن تبدیل کردند ،نه به معنای دست

از کار کشیدن ،بلکه با هدف منفعل کردن مقاصدی بود
که نیت قدرت حاکم را الغا می کرد و ِ
ترس از بیماری
هایی که اجتماع و اقتصاد و فرهنگ را نشانه رفته بود
و اتخاذ راهکاری که کنترل روند فزاینده آسیب های
اجتماعی را به دست گیرد و اپیدمی آن فراگیر نشود و
موجبات تغییر سیاست ها را از طریق اخذ تصمیم های
کارشناسی فراهم کند تا ان شاء اهلل در آینده نزدیک
شاهد جامعه ای باشیم که سیاست اش جامعه محور باشد
و مدنیت صدر نشین باشد.
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پانوشت:
 -1فاضلی ،محمود ،فرزندانی که گروگان گرفته می شوند،
سرمشق نیوز 7 ،دی ماه 1396

در میان مزارها گشتم و نیافتمت
چراکه سنگ مزارت
کوچک بود
و آن چه جز نامت
بر آن حک شده
تنها شاعر و نویسنده است
و همین هم کافی ست.
بر مزارت گریستم
در شهر مرده گریستم
بر این سرزمین بی مروت گریستم
و به دست های خالیم نگاه کردم.
مردی که در امامزاده طاهر
از سرما یخ زده بود
شکل جوانی پدربزرگم بود
نگاهش کردم
و از کنارش گذشتم.
از مزار کسی که دو بار کشته بودندش ،برگشتم
دوبار گریسته
و دو بار مرده بودم
دو بار آمده
و دو بار رفته بودم.

شــــــــــــعر

گیاهی از میان ترکهای دستم
جوانه زد
که شکلی از یادرفته داشت
نامی از یادرفته نداشت
و آنگاه
که گرد تنم پیچید
و از ترکی دیگر
دوباره در من فرورفت
صدایش کردم
و نام تو را صدا کرده بودم.

بر مزار مختاری
شعری از علی حسینی

ای سرزمین بی مروت!
خاکی که بوی خون و باروت بگیرد
فراموشی را
مثل ترکی در استخوانش می پذیرد
و با آن مدارا می کند
سر فرزندانش را اما
مثل گنجشکی می کند،
له مان کردی ای بی مروت
و دل هایمان را
بر قله ها
و در یخچال های طبیعیت
چال کرده ای.
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از مزار کسی
که دو بار کشته بودندش
برگشتم
سه بار گریسته
و سه بار مرده بودم
سه بار آمده
و سه بار رفته بودم؛
اشک سوم
نامش عشق بود
که این سرزمین
جز آن که نفست را می گیرد
عشق را هم
از قلب تکه تکه ات می گیرد
و چیزی جز اندوه و مالل
و چیزی جز سرخوردگی
دلشکستگی
و درخودپیچیدگی
به تو پس نمی دهد.

زنــــــدانیان
مختصری در حق و تکلیف دادستانی
و سازمان زندان ها بر زندانی
حسینتاج
وکیلپایهیکدادگستری

 زندان ،امین محکمه است؛ در نگهداریشهروندانی که دادگاه ،آزادی ایشان را به هر دلیلی
محدود کرده است.
 زندانی ،امانتی است نزد سازمان زندان ها. زندانبان امین است. دادستان مسئول نظارت بر این امانتداری است. دادستان و سازمان زندان ها ،مسئول حفظسالمت زندانیان ،حفظ حرمت بشری ،حقوق
انسانی و طبیعی و قانونی زندانیان هستند.
 ایجاد محدودیت در دسترسی به هرآن چه کهورای نگهداری زندانی در مدت محدود است و
یا ایجاد محدودیت در مالقات زندانیان خاصه
زندانیان سیاسی و امنیتی ،خالف قانون اساسی و
حقوق بشر است.
مراتب فوق الذکر بدیهیاتی است که در برخی
از زندان ها چه در داخل کشور و چه در خارج
از کشور در مواردی رعایت نمی شود .وضعیت
اسفبار زندان تهران بزرگ و زندان فشافویه مانند
عدم وجود استاندارهای اولیه نظیر فضای نامناسب،
آب آهکی ،نبود سرویس بهداشتی مناسب و پاکیزه
و به تعداد کافی ،هم چنین وجود معضالت عدیده
در زندان رجایی شهر کرج و نیز اعمال برخی
محدودیت ها در زندان اوین ،نمونه هایی از این
دست است؛ که مبتنی بر اطالعات ارائه شده از
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سوی موکلین است.
آری ،در همه جا کاستی و نقصان وجود دارد؛ اما
عدم پذیرش نقصان بی انصافی است؛ مخصوص ًا در
جایی که نقصان مستقیما به حقوق دیگران خلل
وارد کند.
اصل  ۳۶قانون اساسی اذعان می دارد« :حکم به
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به
موجب قانون باشد».
فارغ از ایرادات متعدد در حوزه تقنین ،مطابق با
مفاد قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری،
قانون جرم سیاسی ،قانون مطبوعات و آیین نامه
اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور ،هر عملی می بایست با رعایت و
التزام به قانون اساسی ایران و در چارچوب قوانین
موضوعه صورت گیرد.
از آن جایی که بر طبق اصول  ۱۹و  ۲۰قانون
اساسی ،افراد ملت فارغ از هر چیز ،از حمایت
قانون به طور مساوی برخوردارند و به نحو اطالق،
هیچ سببی در تمییز افراد در برابر قانون وجود
مر قانون اجرا
ندارد ،می بایست برای تمام مردمّ ،
گردد و البته اگر مصالحی ایجاب نماید که در حق
بعضی افراد مزیتی ایجاد کند ،باید نسبت به تمام
افراد باشد.
پس اوالً ،مالقات زندانیان با خانواده و وکالی خود،
حقی است که طبق قانون اساسی و شرع متعلق به
همه افراد زندانی است .ثانی ًا ،بر اساس آیین نامه
مزبور ،به عنوان قانون تخصصی ،تجویز و نحوه آن
تبیین گردیده است .مقنن نیز در ماده  ۱۸۰و تبصره
ذیل آن ،طبق قانون اساسی ،با اطالق مرخصی به
حق زندانی ،بر این مهم تاکید کرده است؛ هرچند که
در صورت احراز شرایط خاص ،قائل به ممنوعیت
موقت مالقات زندانی است .بدین معنی که اصل بر
وجود چنین حقی است و استثناء بر اصل مذکور،
همانا وجود مانعی است که موقتا ایجاد می شود و
این ممنوعیت موقت است نه تحدیدکننده دائمی.
در ماده  ۱۸۸نیز ترتیبات مالقات ذکر گردیده
است که زندانی حداقل هفته ای یکبار می تواند
مالقات داشته باشد و مدت هر مالقات نباید کم تر
از  ۲۰دقیقه باشد.
اما رویه دادستانی و مسئوالن زندان در این
خصوص تحدید حقوق زندانیان و خانواده و
وکال است؛ چراکه اوالً ،امکان مراجعه و مالقات
با دادستان تهران عمال محال است .ثانی ًا ،مراجعه
به دادیار ویژه جرائم امنیتی و سیاسی محدود به
دو روز در هفته است بدین معنی که خانواده و
وکیل زندانی سیاسی ،تنها دو روز می توانند به تنها
مرجع مسئول مراجعه کنند و البته که بخش عمده
ای از مطالبات قانونی نیز می بایست مستقیم ًا از

دادستان استعالم گردد .ثالث ًا ،عموما و عم ًال اجازه
مالقات وکال با موکلینشان (زندانیان -متهمین یا
محکومین) بیش از یک بار در ماه داده نمی شود.
رابع ًا ،سازمان زندان ها مالقات وکال با موکلینشان
را (که پیش تر با مجوز صادره از سوی دادستانی
ممکن گردیده است) محدود به  ۳روز در هفته
نموده است .خامس ًا ،سازمان زندان ها و مسئوالن
زندان ،حداکثر (نه حداقل) زمان مالقات وکیل یا
خانواده با زندانی را  ۲۰دقیقه تعیین کرده اند.
با توجه به این که موارد برشمرده احصائی نبوده
و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد ،می
بایست به بخشنامه شماره  ۱/۷۹/۱۰۶۱۸مورخ
 ۲۱/۰۷/۷۹رئیس قوه قضاییه راجع به منع اخذ
تامین نامناسب ،بازداشت های غیر موجه ،نگهداری
در سلول انفرادی ،منع زندانی از مالقات با وکیل یا
اشخاص مجاز ،احضار تلفنی و غیره اشاره و استناد
نمود.
هرچند نگارنده بر این باور است که ابتناء و اتکاء به
قانون در باور و اجرای آن ،نیازمند صدور بخشنامه
نبوده و صرف وجود قانون و حتی در فقدان آن ،با
تکیه بر اصول اخالقی ،مجریان و متولیان امر ملزم
به رعایت و اجرای آن و احترام به حقوق و آزادی
های فردی هستند؛ لیکن شاید بخشنامه فوق الذکر
به واسطه وجود چنین برخوردهای قائم به شخص و
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سلیقه ای از سوی برخی قضات یا مراجع تصویب
شده که در حال حاضر به شدت نیاز به یادآوری
دارد.
بدیهی است چنان که در بخشنامه مذکور تصریح
گردیده ،عدم رعایت حقوق قانونی افراد از سوی
مقامات قضایی و نهادهای وابسته نظیر سازمان
زندانها و نهادهای اطالعاتی و امنیتی ،ضمانت
اجرای برخورد قانونی خواهد داشت و قابل تعقیب
و پیگیری است.
در اتفاقات اخیر و در موضوع عدم پذیرش وکال
از سوی برخی شعب دادگاه های انقالب ،نیز
مجدداً با نطق رئیس قوه قضاییه مواجه بودیم
که صریح ًا اذعان داشتند قضات شریف از ورود
وکال در مرحله دادگاه جلوگیری نمی کنند ،البته
اثر گذار نبوده است؛ چرا که بعض ًا شاهدیم که هم
چنان برخوردهای سلیقه ای بسان گذشته صورت
می گیرد.
ً
در پایان مجددا به این نکته اشاره می دارد که
تاسیسی تحت عنوان تحدید حقوق زندانی در
موضوع مالقات و اعطای مرخصی وجود ندارد و
برخی از برخوردهای سلیقه ای برخالف قانون و
بخشنامه های داخلی قوه قضاییه است و امید است
که اصالح شود و از طرق قانونی در مسیر اصالح
آن گام برمی داریم.
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انــــــــدیشه

مسئولیت فقهی ما در برابر قربانیان
مشروباتالکلیغیراستاندارد
حسن فرشتیان
محقق و پژوهشگر دینی
بنابر اعالم سرپرست سازمان اورژانس کشور ،از نیمه
شهریور تا  17مهر  768 ،1397نفر بر اثر مصرف
مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول ،دچار مسمومیت
شدند که از این تعداد 170 ،نفر کلیههای خود را از
دست دادند 16 ،نفر نابینا شدند و  69نفر جان خود را از
دست دادند)1( .
در برابر فاجعه فوق ،ما با یک واقعیت عینی و خارجی
مواجه هستیم؛ یعنی ،چه موافق مصرف مشروبات الکلی
باشیم و چه مخالف ،چه نوشیدن آن را حرام بدانیم یا
جایز ،چه به شرعیات فقهی وفادار باشیم یا نه ،این
واقعیت خارجی وجود دارد که طبق آمار رسمی جمهوری
اسالمی ایران ،در یک ماه گذشته ،حداقل  69نفر جان

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آبان ۱۳۹۷
شماره 90

17

خویش را در پی مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد
از دست داده اند و آمار قربانیان روز به روز افزایش پیدا
می کند.
اکنون ،وظیفه ما در برابر این فاجعه چیست؟ وظیفه
فقهی دست اندرکاران و متشرعین چیست؟ آیا می
توان به دلیل ارتکاب آنان به شرب خمر ،به ضایعات و
نتایج اسف بار آن بی توجه بود؟ آیا حکومت ،در برابر
سالمتی و جان شهروندان وظیفه ای ندارد؟ آیا فقط به
دلیل حرمت شرعی ،متدینین در برابر فاجعه فوق وظیفه
ای ندارند؟
آیا می توان راهکاری اتخاذ نمود که استاندارد بودن این
مشروبات الکلی مورد آزمایش و تست قرار گیرد ،بدون
که این آزمایش ،خالف شرع یا خالف قانون محسوب
شود؟ آیا از جهت شرعی ،متدینین مجاز هستند چنین
خدماتی را در اختیار مصرف کنندگان مشروبات الکلی
قرار بدهد؟
آیا می توان بدون آن که مشوق دیگران برای مصرف
مشروبات الکلی شد ،مشروبات مورد نظر آنان را
آزمایش نمود تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان
این مشروبات غیراستاندارد ،از خطرات احتمالی آن
آگاه شوند؟ آیا این راهکار ،گامی جهت ارائه و ترویج
مشروب تلقی نخواهد شد؟
در این یادداشت ،تالش می شود تا راهکاری از منظر

“درون دینی” جهت کاهش این ضایعات ،ارائه شود.
این راهکار ،با پیش فرض ها و مقدماتی طرح می شود
که در ذیل بیان می شوند .این پیشنهاد بر مبنای یک
قاعده فقهی مسلم و مشهور به نام “دفع افسد به فاسد”
خواهد بود .پس از طرح آن پیش فرض ها ،این قاعده
فقهی را بررسی کرده و سپس با استناد به مورد مشابه،
در مورد حمایت های بهداشتی و پیشگیرایانه در مورد
زنان خیابانی ،تالش می شود راهکاری در شرایط کنونی
جمهوری اسالمی ،به عنوان مرهمی جهت کاهش از
مرارت ها و مفاسد نوشیدن این مشروبات ،طرح گردد.
اول -پیش فرض های بحث
هدف این نوشتار ،طرح یک بحث انتزاعی نیست؛ بلکه
هدف ،ارائه و طرح بحثی کاربردی در شرایط کنونی و با
یک سری پیش فرض های ابتدایی است.
الف -از منظر “درون دینی” بودن این نوشتار
این نوشتار ،در یک گفتمان درون دینی ،طرح می شود؛
یعنی با پیش فرض های پذیرفته شده در دین ،به دنبال
راه حل کاربردی می گردد .بنابر این ،مخاطب این
نوشتار ،از یک سو جامعه دینداران است و از سویی
دیگر ،جامعه غیر دیندارانی که متمایل هستند بحث را از
منظر دینداران پیگیری کنند.
البته جامعه غیردیندارانی که تمایل به پیگیری بحث
از منظر دینداری ندارند ،راهکارهای ساده تری پیش
رو دارند .به عنوان نمونه ،تولید و خرید و فروش و
مصرف آزادانه مشروبات الکلی می تواند راهکاری باشد
که تولید کنندگان را مجبور به رعایت استانداردهای
اجباری بنماید و بسان سایر ماکوالت و مشروبات ،از
ِ
محصوالت غیراستاندارد جلوگیری کند.
تولید و مصرف
ولی این راهکار ،نه برای حکومت جمهوری اسالمی می
تواند مورد استفاده قرار بگیرد ،و نه برای متشرعینی که
نوشیدن مشروبات الکلی را حرام دانسته و گناه تلقی می
کنند .لذا بحث را از طریق راهکارهای دینی پیگیری
می کنیم.
ب -حرمت مشروبات الکلی در فقه
پیش فرض دوم این است که تولید و خرید و فروش
و نوشیدن مشروبات الکلی در اسالم حرام است.
این نوشتار نه در پی بررسی حرمت و یا عدم حرمت
مشروبات الکلی ،و نه در پی بیان سود و زیان های
مشروبات الکلی است .بلکه با پیش فرض حرمت ،بحث
را طرح خواهد کرد.
ج -ممنوعیت مشروبات الکلی در قانون
در این نوشتار ،کشوری مورد توجه قرار داده شده که
پسوند “اسالمی” دارد ،جمهوری اسالمی است و طبق
قوانین موضوعه کنونی کشور ،تولید و خرید و فروش
و مصرف مشروبات الکلی ممنوع بوده و جرم محسوب
می شود و مجازات دارد .طبق ماده  265قانون مجازات
اسالمی ،حد مجازات نوشیدن مشروبات الکلی ،هشتاد
ضربه تازیانه است )2( .بنابر ماده  702قانون تعزیرات،
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تولید و خرید و فروش
و مصرف آزادانه
مشروبات الکلی می
تواند راهکاری باشد
که تولید کنندگان
را مجبور به رعایت
استانداردهای اجباری
بنماید و بسان
سایر ماکوالت و
مشروبات ،از تولید
ِ
محصوالت
و مصرف
غیراستاندارد
جلوگیری کند.
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مجازات تولید و خرید و فروش و نگهداری و حمل و
نقل مشروبات الکلی ،شش ماه تا یک سال حبس و تا
هفتاد و چهار ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به
میزان پنج برابر ارزش عرفی کاالی یادشده است)3( .
د -عدم کارآیی پندهای اخالقی -شرعی و مجازات
های کنونی
در چهار دهه اخیر ،با استقرار جمهوری اسالمی در ایران،
پند و توصیه های شرعی ،اخالقی ،بهداشتی و اجتماعی
انجام شده است .مجازات های گوناگون از شالق تا
جریمه نقدی ،به قدر کافی تجربه شده است .اما در
واقعیت خارجی ،ناچاریم به شکل دوفاکتو ،وجود این
مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت
از بیماری های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از
مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد ،بایستی راه چاره
ای بیندیشیم.
دوم -قاعده دفع افسد به فاسد
الف -تعریف این قاعده
در فقه ،بیان شده است که شریعت برای جلب مصالح
و دفع مفاسد آمده است .متشرعین و متکلفین موظف
هستند با عمل به شریعت ،مصلحت ها را جلب کرده و
مفسده ها را دفع کنند.
هنگامی که مکلف در برابر دو فعل حرام ،یا دو فعل
مفسده برانگیز قرار می گیرد ،در مرحله نخست باید از
هر دوی آن ها اجتناب کند و راهی دیگر برگزیند .اما
هنگامی که مکلف در وضعیت “تزاحم” قرار می گیرد
یعنی زمانی که ناچار می شود بر سر دوراهی میاندو فعل حرام ،یا دو فعل مفسده برانگیز انتخاب کند و
ناگزیر از انتخاب یکی از آن دو است ،-باید آن فعلی
را که مفسده کم تری دارد ،انتخاب کند و از فعلی که
مفسده بیش تری دارد ،اجتناب کند .در این حالت ،او با
ِ
انتخاب عمل به “فاسد” (فعلی که مفسده کم تری دارد)،
دفع “اَفسد” (فعل با مفسده بیش تر) نموده است .این
قاعده“ ،قاعده دفع األفسد بالفاسد” نامیده می شود.
در برخی موارد ،فقها تصریح دارند که حرمت فعل فاسد،
در این صورت از بین می رود و عمل کردن به فعل
فاسد ،جایز می شود .در این حالت ،فقها به قاعده ای
استناد می کنند که بر مبنای آن ،ضرورت ها ،ممنوعه
ِ
المحظورات”.
ُبيح
ها را جایز می کند:
ُ
“الضرورات ت ُ
مثال مشهور آن“ ،اَکل میته” است که بر مبنای آن ،در
زمانی که به دلیل گرسنگی خطر مرگ وجود داشته باشد،
خوردن گوشت مردار جایز می شود.
ب -استدالالت قرآنی برای این قاعده
به آیات متعددی از قرآن برای جواز و مشروعیت دفع
اَفسد به فاسد استناد شده است ،در ذیل به برخی از این
آیات اشاره می شود.
آیه جواز خوردن گوشت مردار به هنگام
اضطرار:

«بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و

آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد و ،...و هر كس دچار
گرسنگى شود بی آن كه به گناه متمايل باشد ،بى ترديد
خدا آمرزنده مهربان است» (مائده ،آیه )4( .)3
در این آیه به دو مفسده اشاره شده است .مفسده اول،
خوردن گوشت مردار است و مفسده دوم ،هالکت و
مردن خود انسان گرسنه است .مفسده اولی فسادش
و ضررش کم تر است ،عمل “فاسد” است ،و دومی
فسادش و ضررش بیش تر است ،زیرا منجر به مرگ
آدمی می شود و عمل “افسد” است .در این آیه اجازه
داده شده است برای دفع افسد به فاسد متمسک شود و
گوشت مردار خورده شود .نکته دقیق آن است که در
پایان آیه ،به بخشندگی و مهربانی خدا اشاره شده است.
گویا می خواهد این نکته را القا کند که در این صورت،
خداوند نه تنها مردارخواری شما را می بخشد بلکه با
شما ،مهربانی خواهد کرد زیرا از روی ناچاری و اضطرار
به خوردن گوشت مردار روی آورده بودید.
آیه جواز جنگ در ماه های حرام ،در موارد
-

استثنایی:

«از تو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مى
پرسند بگو كارزار در آن گناهى بزرگ ،و باز داشتن از
راه خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام
و بيرون راندن اهل آن از آن جا نزد خدا گناهى بزرگ تر
و فتنه از كشتار بزرگ تر است( »...بقره ،آیه )5( .)217
مفسده اول مورد اشاره در آیه فوق ،یعنی تداوم عمل
مشرکانی که سد راه خدا می شوند (افسد) ،زیانبار تر از
مفسده جنگ با مشرکان در ماه های حرام است (فاسد).
بنابراین اجازه داده شده است که برای دفع افسد به فاسد
عمل شود.
آیه جواز افشاگری برای ستمدیدگان:
•

«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر
از كسى كه بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست»
(نساء ،آیه )6( .)148

در آیه فوق ،مفسده اول ،غیبت و بدگویی و فاش گویی
ستم دیگران“ ،عمل فاسد” است و مفسده دوم ،رها
کردن ستمگر به حال خویش و سکوت در برابر تداوم
ستم های وی“ ،عمل افسد” است .برای پایان دادن به
“افسد” اجازه داده شده که فرد ستمدیده ،به عمل کم
زیانبارتر “فاسد” ،رجوع کند و به فاش گویی ستم ها و
بدی های ستمگر بپردازد.
آیه جواز جنگ با مسلمانان در موارد استثنایی:
•
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آبان ۱۳۹۷
شماره 90

«و اگر دو طايفه از مومنان با هم بجنگند ميان آن دو
را اصالح دهيد و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تعدى و
تجاوز كرد با آن طايفه اى كه تعدى مىكند بجنگيد تا
به فرمان خدا بازگردد( »...حجرات ،آیه )7( .)9
در این آیه ،مفسده اول (فاسد) ،جنگ با گروه مسلمانان
برای پایان دادن به جنگ است .مفسده دوم (افسد)
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تداوم جنگ بین دو گروه مسلمان است .لذا اجازه داده
شده است که برای دفع افسد ،به فاسد عمل شود؛ یعنی
برای پایان بخشیدن به جنگ بین دو طایفه مسلمان،
مجوز جنگ با طایفه مسلمانی که تجاوزگر بوده است،
داده شده است.
ج -استدالالت عقالنی و روایی برای این قاعده
از دیدگاه عقلی نیز ،دفع افسد به فاسد ،امری کامال
خردمندانه تلقی می شود ،زیرا با ارتکاب به عملی که
مفسده کم تری دارد از ارتکاب به عملی که مفسده
بیش تری دارد ،اجتناب می شود .در انتخاب بین دو امر
زیانبار ،عمل کردن به امری که زیان کم تری دارد و
اجتناب از عمل زیانبارتر“ ،سود” تلقی می شود.

سیره پیامبر اسالم و ائمه نیز همین شیوه را تایید می کند.
به عنوان نمونه می توان به این روایتی مشهور استناد
کرد که مطابق آن ،در زمان پیامبر ،فردی به نام سمرة بن
جندب ،در منزل فردی از انصار ،درخت خرمایی داشت
و هر از گاهی بدون اجازه وارد خانه وی می شد .ورود
ناگهانی و بی اجازه صاحب درخت ،موجب اذیت صاحب
منزل می شد و وی به پیامبر شکایت برد .پیامبر پس از
آن که پیشنهاداتی به صاحب درخت داد که پذیرفته نشد،
دستور داد آن درخت را بکنند و بیرون بیندازند)8( .
در این ماجرا ،دو مفسده و زیان وجود داشت .مفسده اول
تصرف در درخت دیگری بود ،و مفسده دوم ،ورود بی
اجازه صاحب درخت به زمین دیگری .پیامبر اجازه داد
برای دفع ضرر بیش تر (یعنی ورود بی اجازه صاحب
درخت) به ضرر کم تر (یعنی کندن درخت) اقدام شود.
سیره عقال و فتاوای فقیهان نیز از همین قاعده پیروی می
کند .به عنوان نمونه ،فقیهان در موردی خانم آبستنی که
فوت کرده باشد و احتمال داشته باشد که جنین او هنوز
زنده باشد ،در تزاحم بین حرمت پاره کردن شکم مادر ،و
رها کردن جنینی که محتمل به زنده بودن است ،ترجیح
می دهند با عمل به فعل کم تر فاسد (یعنی پاره کرده
شکم مادر) ،از فعل زیانبارتر (یعنی رها کردن طفلی که
احتماالً زنده باشد) جلوگیری شود.
د -قاعده ای مشابه این قاعده
شبیه همین قاعده ،در مورد تزاحم بین مالک عمل به
احکام واجب نیز وجود دارد .هنگامی که مکلف در برابر
دو واجب قرار می گیرد ولی عم ًال نمی تواند به هردوی
آن ها عمل کند ،بایستی به واجبی عمل کند که مهم تر
والمهم” نامیده
األهم
ّ
و سودمندتر باشد .این قاعده “قاعدة ّ
می شود .قاعده “دفع افسد به فاسد” در تزاحم بین مالک
“األهم
بین دو عمل زیانمند و دو فساد است .ولی قاعده
ّ
والمهم” در مورد تزاحم بین دو عمل سودمند و یا واجب
ّ
است .ولی مالک ترجیح در هر دوقاعده ،یکی است.
سوم -استفاده از قاعده دفع افسد به فاسد در این
موضوع
در مورد موضوع مورد بحث ما در این نوشتار ،چنان چه
راهکاری ارائه شود که استاندارد بودن این مشروبات
الکلی مورد آزمایش و تست قرار گیرد ،ما از دیدگاه
شرعی ،در برابر دو مفسده شرعی قرار می گیریم.
مفسده اول ،عبارت است از تست و آزمایش الکل برای
استفاده کنندگان از مشروبات الکلی غیر استاندارد.
نتیجه مفسده برانگیز این کار ،این است که به شکل غیر
مستقیمی مجوز استفاده الکل مطمئن تر داده می شود و
افراد ،با اطمینان بیش تری الکل مصرف می کنند.
مفسده دوم ،عبارت است از رها کردن استفاده کنندگان
مشروبات غیر استاندارد به حال خویش .نتیجه مفسده
برانگیز این کار ،مسمومیت ،کوری و یا مرگ استفاده
کنندگان از مشروبات الکلی غیراستاندارد است.
مفسده اول“ ،فاسد” است زیرا نسبت به مفسده دوم
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که “افسد” و امری پرزیانتر و خطرناک تر است ،کم
زیانبارتر است .مفسده اول ،مربوط به امری شرعی است
و عمل کننده به آن ،مرتکب گناه شده است .در آموزش
های دینی ،مجازات های اخروی نیز برای گناه وی در
نظر گرفته شده است .اما مفسده دوم ،امری وضعی است
که در همین دنیا ما شاهد خسارت های جسمانی از
نابینایی تا مرگ مصرف کنندگان هستیم .بنابراین ،برای
دفع “افسد” (یعنی مسمومیت و مرگ استفاده کنندگان
از مشروبات غیراستاندارد) ،بایستی عمل به فعل “فاسد”
را که ضرر کم تری دارد (یعنی تست و آزمایش الکل
برای مصرف کنندگان) ،برای خویش جایز بداریم.
چهارم -مقایسه با وضعیت بهداشتی زنان خیابانی
مقایسه مصرف مشروبات الکلی ،با وضعیت زنان
خیابانی در حقوق عرفی و غیرشرعی ،مقایسه کام ًال
دقیقی نیست؛ زیرا این دو ،تفاوت هایی دارند .از جمله
این که در نظام های حقوقی عرفی ،به ویژه در نظام های
حقوقی غیر اسالمی ،مصرف مشروبات الکلی مجاز است
و استفاده آن را تا مقدار خاص و در شرایط غیر زیانبار
مثل رانندگی ،مجاز می شمارند ،ولی عمل روسپیگری
در نظام های حقوقی عرفی نیز کرداری ناپسند تلقی می
شود .اما با پیش فرض این که بحث فوق در رابطه با فقه
اسالمی است ،متشرعین هر دوی این کردارها را حرام و
گناه تلقی می کنند ،لذا از این جهت ،مقایسه بین آن دو،
می تواند ما را به طرح پیشنهادی مورد بحث ،نزدیک تر
سازد.
در مورد زنان خیابانی ،خوشبختانه برخی نهادها و برخی
سازمان های مردم نهاد ،خدماتی بهداشتی و روانی به آنان
ارائه می دهند .از جمله این که ،وسایلی مثل کاندوم
جهت پیشگیری از سرایت بیماری های مقاربتی واگیری
در اختیار آنان قرار می دهند.
در مورد فوق ما نیز با دو امر فاسد مواجه هستیم:
مفسده اول ،عبارت است از در اختیار قرار دادن وسایل
پیشگیری از بیماری های مقاربتی در اختیار زنان
خیابانی .نتیجه مفسده برانگیز این کار ،این است که به
شکل غیر مستقیمی آنان به خیالی آسوده تر به روسپی
گری ادامه می دهند و مشتریانشان نیز با آسودگی بیش
تری و بدون نگرانی از عواقب سوءبیمارهای مقاربتی
به سراغ آنان می رود .مفسده دوم ،عبارت است از رها
کردن زنان خیابانی و مشتریان آنان به رابطه جنسی
بدون محافظت .نتیجه مفسده برانگیز آن ،شیوع بیماری
های واگیری مقاربتی در بین زنان خیابانی و مشتریان
آنان ،و آلودگی به ویروس ها و میکروب های خطرناک
و یا مرگ آنان است.
مفسده اول ،امری کم ضررتر و “فاسد” است نسبت به
مفسده دوم که امری پرزیانتر و خطرناک تر و “افسد”
است .بنابراین برای دفع “افسد” ،یعنی شیوع بیماری
های واگیری مقاربتی بین زنان خیابانی و مشتریان آنان،
با عمل به فعل “فاسد” ،یعنی توزیع کاندوم برای رابطه

بین روسپیان و مشتریانشان ،جلوی ضرر و فساد بیش
تر را می گیریم.
بدون تردید ،انجمن های مردم نهاد و سایر نهادهایی که
در مورد فوق سرویس و خدمات بهداشتی ارائه می دهند،
نه قصد ترویج روسپی گری را دارند و نه در عمل این
کار آنان منجر به ترویج روسپی گری می شود .روسپیان،
همیشه کار خویش را انجام داده اند و می دهند ،و
مشتریان خویش را داشته و دارند .قبل از آن که کاندوم
پدید آید ،این روابط وجود داشته است و هنوز هم وجود
دارد .ولی در دوران های پیشین ،در برابر این مفسده ،راه
حل پیشگیرایانه ای نداشتیم .اما اکنون که این راه حل
را داریم در تزاحم بین این دو مفسده ،بی تردید با عمل
به فاسد ،دفع افسد می کنیم و با توزیع کاندوم ،جلوی
شیوع بیماری های واگیری مقاربتی را تا حد امکان می
گیریم.
پنجم -جمع بندی پیشنهاد

در موضوع مشروبات الکلی غیر استاندارد ،با مفسده
های دوگانه فوق مواجه هستیم .لذا ناچاریم که دفع
افسد به فاسد کنیم .اکنون چهل سال از برقراری
حکومت اسالمی در کشورمان می گذرد .استفاده از این
مشروبات غیر استاندارد ،واقعیتی خارجی هست .پند و
توصیه های اخالقی-بهداشتی انجام شده و مجازات های
گوناگون از شالق تا جریمه نقدی تجربه شده است .اما
در واقعیت خارجی ،ناچاریم به شکل دوفاکتو ،وجود این
مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت

از بیماری های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از
مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد ،بایستی مراکزی
را به آزمایش این نوع مشروبات اختصاص دهیم .تولید
کننده و یا مصرف کننده ،بایستی بتوانند با اشانتیونی از
مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس
و بدون نگرانی از تعقیب ها و مجازات ها ،مشروب
خویش را آزمایش کند .یا در صورت امکان ،دستگاه
های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا
از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر
خویش مطمئن شوند.
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آبان ۱۳۹۷
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پانوشت ها:
ن بار  ۷۶۸قربانی گرفت ،خبرگزاری ایسنا12 ،
« -1متانول» ای 
مهر ماه 1397
 -2ماده  265-حد مصرف مسكر ،هشتاد ضربه شالق است (قانون
مجازات اسالمی ،مصوب .)1392
 -3ماده  702-هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا

بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند
یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا
هفتاد و چهار ( )۷۴ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به
میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کاالی یاد شده محکوم می
شود (قانون تعزیرات ،مصوب .)1375
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اجرای حکم شالق یک شهروند
در کاشمر به جرم شرب خمر

انـــــــدیشه
جمهوری اسالمی و ماللت هایش؛
سیاست لذت در تئوکراسی اسالمی
با نگاهی بر ممنوعیت مصرف الکل
امید شمس
نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر
دو رویکرد به سیاست تفریح
سیاست تفریحات یا کنترل لذت جزو الینفک دولت
های عصر مدرن بوده است و از این رو کنترل و
محدودیت تفریحات لزوم ًا مختص حکومت های
مذهبی یا دیکتاتوری های اخالق مدارانه نیست.
برای مثال ورزش های خونین مانند جنگ خروس
ها ،پرتاب روباه ،یا جنگ گاو و سگ ها (bull-
 )baitingکه مهم ترین حوزه سرگرمی در قرن
هفدهم به حساب می آمدند ،در اوایل قرن هجدهم
در بریتانیا ممنوع شدند .اما تفاوت سیاست تفریح
در حکومت های دمکراتیک سکوالر ،با دیکتاتوری
های ایدئولوژیک یا دیکتاتوری های مذهبی در
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شیوه مواجهه با اصل لذت و جایگاه تفریحات
در نظام ارزش های اجتماعی است .شیوه مواجهه
و کنترل یک لذت یا یک تفریح خاص در یک
حکومت سکوالر وابسته به سود و زیان آن برای
سالمت فردی یا عمومی ،نظم عمومی و امنیت
اجتماعی ،منافع حکومت و منافع ملی است.
در حالی که کنترل لذت در دیکتاتوری های
ایدئولوژیک و به ویژه دیکتاتوری های مذهبی بر
معنا و جایگاه بالذات لذت (چه در معنای عمومی
آن و چه معنا و جایگاه یک لذت خاص) در
نظام فکری و ارزشی این رژیم ها مبتنی است؛
دیکتاتوری های مذهبی به طور کلی اصل لذت را
در تضاد با نظام ارزشی خود و به نوعی تهدیدی
برای حاکمیت معنوی خویش می بینند .روح اهلل
خمینی ،مشهورترین دیکتاتور مذهبی در عصر ما،
در “شرح حدیث جنود عقل و جهل” به روشنی به
وجود این تهدید اذعان می کند:
«در هر لذتی که ذائقه انسانی از این عالم می برد
در صورتی که محدود به حدود اله ّیه نباشد ،همان

لذت انسان را به دنیا نزدیک می کند و عالقه
قلبیه را زیاد می کند ،و به همان اندازه عالقه به
روحانیت و حق کم شود و محبت الهیه از قلب
زائل شود» .()1
در گفتاری مشابه ،ژان پل دوم در کتاب “تعالیم
کلیسای کاتولیک” در باب لذت جنسی چنین می
نویسد« :لذت جنسی نوعی اختالل اخالقی است،
اگر فقط محض خاطر خودش و جدا از اهداف
زایندگی و وصلت مطالبه شود»)2( .
او در باب لذت جنسی حتی در پیوند زناشویی
از قول پاپ پایوس دوازدهم نقل می کند لذت
جنسی حتی در رابطه زناشویی در صورتی مجاز
است که زن و شوهر زیاد هیجان زده و متلذذ
نشوند و “میزان آن را در محدوده های اعتدال نگه
دارند”)3( .
می توان گفت لذت در تمامی اشکال آن ،ذاتاً
بزرگ ترین دشمن مذهب به شمار می آید .به این

دلیل ساده که جوهره و بنیاد مذهب بر فروداشتن
لذت و گرامی داشت رنج استوار است .هم چنین
سخن و سازوکارهای قریب به اتفاق مذاهب
آرمانشهری در جهت به تعویق انداختن مدام لذت
تا رسیدن آن روز موعود یا آن جهان موعود است.
می توان دو غایت برای خوشبختی متصور شد:
غرق شدن در لذت یا مدفون شدن در زیر بار رنج.
مذهب ،به ویژه در ادیان ابراهیمی ،راه رسیدن به
خوشبختی از طریق رنج کشیدن ،نفی لذت ها و
سرکوب امیال را پیش می نهد )4( .در نگاه مذهب
هیچ تصویری شوم تر از تصویر شهری مغروق در
لذت و تفریح نیست“ .سدوم و گمورا” نمونه چنین
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ِ
خداوند مذهب در
شهری است که هرگز از خشم
امان نمی ماند .مسئله “سدوم و گمورا” اصرار بر
این یا آن لذت ممنوعه نیست .مسئله ایده”سدوم
و گمورا” به مثابه سرزمینی است که در آن لذت
بردن مطلق ًا مجاز است .مسئله ،ایده تحمل ناپذیر
مردمانی است که بی نیاز به مذهب و رنج مقدسش،
یا به عبارت دیگر بی نیاز به سیاست لذت و
ابزارهای کنترلش ،لذت می برند و خوشبخت اند.
در مقابل عناد بنیادین دیکتاتوری های مذهبی با
اصل لذت ،دیکتاتوری های ایدئولوژیک فقط آن
انواعی از لذت را سرکوب می کنند که در تضاد
با نظام ارزشی آن هاست یا نماینده نظام ارزشی
متفاوتی است .برای مثال در سال های نخستین
شکل گیری شوروی ،تالش هایی برای ممنوعیت
فعالیت های ورزشی به دلیل ماهیت بورژوایی آن
ها صورت گرفت )5( .هم چنین ورزش گلف تا
اواسط دهه هشتاد از سوی حزب کمونیست چین،

به خاطر ماهیت بورژوایی اش ،ممنوع اعالم شده
بود )6( .به همین منوال فستیوال های رقص در
دوران حکومت فاالنژیست فرانکو ممنوع بود.
فرانکو به طور ویژه رقص ساردانا را که یک رقص
دایره وار دسته جمعی متعلق به منطقه کاتاالن
و نمایانگر نمادهای همبستگی و برابری است،
ممنوع اعالم کرده بود)7( .
در رابطه با شیوه اعمال سیاست تفریح ،مهم ترین
تفاوت میان حکومت های دمکراتیک سکوالر و
دیکتاتوری های مذهبی و ایدئولوژیک ،مسئله
منافع در تقابل با آرمان هاست .در حالی که
منفعت مفهومی نسبی ،تابع شرایط و در نتیجه

انعطاف پذیر است ،آرمان به مثابه امری بنیادین،
غیر قابل تغییر و سازش ناپذیر ظهور می کند .در
نتیجه امکان تغییر سیاست تفریح در دموکراسی
های سکوالر بسته به تغییر شرایط ،نیازها و منافع
عمومی یا اراده عمومی است .اما تغییر سیاست
تفریح در دیکتاتوری ها ،رابطه مستقیمی با
منافع یا اراده عمومی ندارد؛ بلکه در گروی تغییر
بنیادین نظام ارزشی و کنار گذاشتن آرمان هاست
که در اکثر موارد نتیجه تغییر مدل سیاسی و روش
حکومت داری است.
مصرف الکل :بحران حکمرانی مذهبی بر مردمی
غیر مذ هبی
در تیرماه سال  95معاون وزیر بهداشت در دیدار
با مقامات ناجا از مصرف ساالنه  420میلیون لیتر
الکل در کشور خبر داد .این میزان از مصرف
الکل به معنای سرانه مصرف  8لیتر در سال به
ازای هر ایرانی باالی  15سال خواهد بود .این
میزان مصرف الکل ،ایران را در کنار کشورهای
آمریکای التین ،نیمه جنوبی ایاالت متحده و هند
قرار می دهد .این خبر با واکنش گسترده مطبوعات
ایران به ویژه مطبوعات اصولگرا روبه رو شد
که این رقم را غیر واقعی دانستند .خبرگزاری
مهر در رد این ادعا به گزارش سازمان بهداشت
جهانی اشاره می کند که میانگین ساالنه مصرف
الکل در کشورهای اسالمی را چیزی میان نیم لیتر
تا دو و نیم لیتر در سال عنوان کرده است .این
خبرگزاری استدالل می کند که با توجه به این که
 98%جمعیت ایران را مسلمانان تشکیل می دهد،
باید میزان مصرف الکل برابر با میزان اعالم شده
برای باقی کشورهای اسالمی باشد )8( .اما روی
دیگر سکه می تواند این باشد که ایرانیان به لحاظ
پایبندی به مسائل اعتقادی ،هیچ مشابهتی با دیگر
ملت های مسلمان ندارند .به عبارت دیگر ،جامعه
ایران ،به هیچ عنوان جامعه ای مذهبی نیست .از
این منظر ،اکثر رفتارهای مذهبی ایرانیان بیش
تر نشانگر نوعی اعتقاد و عالقه به سنت است تا
مذهب .ما نه با جامعه ای مذهبی ،که با جامعه
ای عمیق ًا سنتی روبه رو هستیم .تحقیق درخشان
کاظمپور و رضایی به خوبی نشانگر افول اعتقادات
مذهبی در ایرانیان پس از انقالب  57است)9( .
این تحقیق با مقایسه دو نظر سنجی در سال های
 1975و  2001نشان می دهد که چگونه اعتقاد به
تاثیر مذهب و هم چنین پایبندی به وظایف مذهبی
در عرصه اجتماعی به طرز چشمگیری افول کرده
است .جدول شماره یک به میزان پایبندی به انجام
فرایض مذهبی روزانه می پردازد که نشانگر کاهش
بسیار جزئی در سال  2001است .در عین حال
باید مولفه ی ترس از عواقب پاسخگویی صادقانه

به این سوال در سال  2001را هم در نظر گرفت.
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اما جدول  2و  3نشانگر ریزش آشکار در
اعتقادات مذهبی جامعه ایران است .جدول شماره
 2میزان مشارکت در نماز جماعت را نشان می
دهد .در سال  26 ،1975درصد به صورت مداوم
در نماز جماعت شرکت می کردند در حالیکه در
سال  2001این رقم به  6درصد کاهش یافته
است.

جدول شماره  3نظر شرکت کنندگان را درباره
تاثیر مذهب و استواری اعتقادات مذهبی مردم
در آینده می پرسد .در حالی که در سال ،1975
 26درصد از شرکت کنندگان معتقد به افزایش
تاثیر مذهبی و اعتقادات مذهبی در آینده بوده
اند ،در سال  54 ،2001درصد به کاهش تاثیر
مذهب اعتقاد داشته اند .مهم تر این که در سال
 61 ،1975درصد از شرکت کنندگان در این
باره مطمئن نبوده اند ،اما در سال  2001این رقم
تنها  6درصد است.
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با توجه به چنین آماری ،استدالل خبرگزاری مهر
درباره مقایسه ی مردم ایران با دیگر کشورهای
مسلمان محل تردید است .چنین می نماید که
امروز حکومتی مذهبی بر اکثریتی غیر مذهبی
(اما هم چنان به شدت سنتی) حکمرانی می
کند .در این وضعیت ،باید به سیاهه شکاف های
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی میان حکومت و

مردم ایران ،شکاف اعتقادی را نیز افزود .صد
البته ،واکنش حکومت ایران به این تعارضات
تنها و تنها نادیده گرفتن حقایق و ادامه سیاست
های ارزش محور با توسل به نیروی بازدارنده
پلیسی و قضایی است.
اما ادامه این سیاست های اعتقادی ،برای
حکومت ایران هم پر هزینه است .ارزش تجارت
غیرقانونی نوشیدنی های الکلی در ایران امروز
و به گفته مدیر کل سازمان پزشکی قانونی بیش
از  658میلیارد تومان در سال است )10( .این
میزان گردش مالی بدون پرداخت مالیات ،نه
تنها دولت را از درآمدی چشمگیر محروم می
کند ،بلکه به مجموعه گسترده ای از آسیب
های اجتماعی ،فساد سیستماتیک و بحران های
سالمت عمومی نیز دامن می زند .به این فهرست،
هزینه ی سرسام آور مبارزه با قاچاق نوشیدنی
های الکلی را نیز باید افزود.
این نخستین عارضه الگوسازی اجتماعی در نظام
های دیکتاتوری است .این که سیاست های حاکم
نه مبتنی بر منافع عمومی یا اراده عمومی یا حتی
منافع دولت ،که مبتنی بر بنیادهای خودبسنده
هویتی و ارزشی آن نظام سیاسی تنظیم و اعمال
می شوند .در نتیجه هر چه قدر هم که این سیاست
ها مخرب ،زیان بخش و شکست خورده باشند ،یا
هر چه قدر که با مقاومت و مخالفت مردم روبه
رو شوند ،باز هم به مثابه بخشی از هویت نظام
حاکم پابرجا خواهند ماند.
در دوران ممنوعیت مصرف الکل در ایاالت
متحده ،دولت فدرال حدود یازده میلیارد دالر
مالیات فروش غیرقانونی نوشیدنی های الکلی را
از دست داد و همین نکته یکی از مهم ترین دالیل
برای پایان دادن به ممنوعیت مصرف الکل بود.
اما حکومت ایران با شرایط اقتصادی فاجعه بار
کنونی ،و تحت فشار شدید افکار عمومی به خاطر
مرگ و میرهای ناشی از مصرف نوشیدنی های
تقلبی ،با همه ی نیازی که به پتانسیل درآمدزایی
از این صنعت دارد و با وجود آمار تکان دهنده از
مصرف گسترده الکل در ایران ،باز چاره ای جز
ادامه این سیاست جنون آمیز ندارد .و این تنها
یکی از هزاران آسیبی است که حکومت ایران
به واسطه سیاست ارتجاعی لذت ،به اقتصاد و
سالمت عمومی کشور وارد کرده است.
در مواجهه با زیانی که به واسطه چنین سیاستی
بر اقتصاد کشور و سالمت مردم تحمیل می شود،
حکومت چاره ای جز پنهان کاری و نادیده گرفتن
حقایق ندارد .از آن جا که مسئله مصرف الکل در
ایران با بنیادهای اعتقادی حکومت ایران پیوند
خورده است ،اعتراف به میزان باالی مصرف الکل،
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به معنای اعتراف به عدم همراهی بخش کثیری از
جامعه با معیارهای اجتماعی حکومتی و مهم تر
از آن نادیده گرفتن بنیادهای اعتقادی حکومت
اسالمی است .این دومین عارضه الگوسازی
اجتماعی در نظام های دیکتاتوری است .این
که تمام الگوهای رفتار اجتماعی با بنیادهای
ارزشی حکومت پیوند خورده است و در نتیجه هر
گونه سرپیچی از این الگوها ،به مثابه تضعیف و
معارضه با کلیت و اصل و اساس حکومت تلقی
ِ
تنیدگی
می شود .درست به خاطر همین در هم
هر سیاستگذاری خُ ردی با بنیادهای سیاست کالن
در دیکتاتوری مذهبی است که هر تغییری در
اوضاع ،ایده ی تغییر بنیادین نظام سیاسی را هم
با خود به همراه می آورد.
پانوشت ها:
 -1خمینی ،روح اهلل ،شرح حدیث جنود عقل و جهل،
تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام ،1388 ،ص84.
 -2برای اطالعات بیش تر ر.ک به :گفتار  2351کتاب
تعالیم کلیسای کاتولیک که در وبسایت رسمی واتیکان
قابل دسترسی است.
 -3همان ،گفتار 2362
 -4شاید همسن بودن ادیان ابراهیمی با تمدن و
یکجانشینی این خصیصه مذهب را روشن تر کند .تمدن
چنانکه فروید بر آن تاکید می ورزد ،سرآغاز گونه ای
از نظام اجتماعی است که بر بنیاد سرکوب امیال و به
تعویق انداختن لذت بنا شده است .یکجانشینی و در پی
آن انقالب کشاورزی ،مفهوم صبر کردن برای “بیش تر
داشتن” را در زندگی انسان نهادینه می کند .تا پیش از
آن (یعنی در کمون های نخستین) برای انسان شکارچب
و آذوقه چین معنای خوشبختی ارضای آنی امیال و
لذت بردن درکنار همنوعان بود .سرکوب امیال و لذایذ
برای رسیدن به چیزی بهتر یا بیش تر یا قدرتمند تر یا
ماندگارتر ،نقطه تالقی مذهب و تمدن است .یا به عبارت
دیگر مذهب روایتی است که این سرکوب میل را در
سپیده دمان تمدن توجیه می کند.
5- Riordan, John (ed.), Sport under
Communism, London: Hurst, 1978
6- Washburn, Dan, China’s Golf Obsession, Foreign Policy, 24 FEBRUARY 2010
7- Franco and the Golden Ages of the
Sardana, Oreneta, 5th January 2004
8- Sheikhi, Marjohn, How much Alcohol Iranians consume?, Mehrnews,
26 July 2015
9- Kazemipur, Abdolmohammad and
Rezaei, Ali, Journal for the Scientific
Study of Religion, 42(3), September
2003, pp. 347- 361
 -10رفیع زاده ،شهرام ۲۳ ،کارخانه تولید الکل در ایران
وجود دارد ،رادیو فردا 6 ،خردادماه 1395

حـــــــقوقی
شرب خمر و مجازات های آن در
قوانینداخلی
محمد مقیمی

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی ،از دو کلمه شرب
و خمر تشکیل شده است .شرب ،به معنی نوشیدن و خمر
نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد .بنابراین،
شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی -به
لحاظ ُسکرآور بودن -را گویند .آب جو نیز در حکم
مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد،
نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف “مسکر” 80
ضربه شالق است .شایان ذکر است ،تزریق و تدخین
مشروبات الکلی نیز موجب حد است؛ بنابراین ،تنها
نوشیدن و خوردن مسکرات شرب خمر محسوب نمی
شود.
اثبات جرم شرب خمر
شرب خمر به  3طریق قابل اثبات است:
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 -1اقرار
 -2شهادت
 -3علم قاضی
اقرار :مصرف کننده مشروبات باید بالغ ،قاصد و مختار
باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد؛ در
غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود .چنان که
در رای اصراری شماره  14مورخ  1377/8/5هیات
عمومی دیوان عالی کشور ،جهل حکم نسبت به موضوع
مورد پذیرش قرار می گیرد .در جهل موضوعی ،حتی
اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد ،اما نداند عملی
که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ،ادعای جهل،
مورد پذیرش قرار می گیرد؛ مگر این که خالفش ثابت
شود .اقرار ،آن چنان که در ماده  164قانون مجازات
مصوب  1392بیان شده است ،به معنای «اخبار شخصی
به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا
نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل حتی با اشاره انجام
شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز
برابر ماده  167قانون پیش گفته ،اقرار باید منجز باشد
و اقرارکننده مطابق ماده  168قانون یادشده باید عاقل،
بالغ ،قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه ،شکنجه،
اذیت و آزار روحی و یا جسمی ،دارای ارزش و اعتبار
نیست و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
شهادت :شرب خمر با شهادت  2مرد عادل ثابت می شود.
شاهد باید بالغ ،عاقل ،مومن ،با طهارت مولد و عادل
باشد .نبود انتفاع برای شاهد یا رفع ضرر از وی ،نبود
دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعوا ،اشتغال نداشتن

به تکدی گری و ولگردی نیز از شرایط قانونی شاهد
است.
علم قاضی :در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی ،از علم
قاضی به عنوان یکی از دالیل اثبات بزه ذکر نمی شود.
اما از اطالق مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی
می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از
دالیل اثبات جرم است به جرم خاصی اختصاصی ندارد و
شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسالمی مانند آیت
اهلل خمینی در تحریر الوسیله ،دلیل بودن علم قاضی را در
همه جرایم پذیرفته اند.
مجازات شرب خمر
در قانون مجازات اسالمی  ،1392قسمت حدود ،مواد
 264و  265و  266و نیز در ماده  701و  704از
کتاب پنجم  266تعزیرات و مجازات های بازدارنده
مصوب  1375به مجازات مصرفکنندگان مشروبات
الکلی اختصاص داده شده است .آن چنان که ماده 264
قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ،تزریق

و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع ،مست کند یا نکند،
خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر
بودن خارج نکند موجب حد است .در تبصره آن خوردن
آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد ،موجب حد می
داند و در ماده  265حد مصرف مسکرات را  80ضربه
تازیانه تعیین کرده است .ماده  ،701استعمال مشروبات
در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد ،عالوه بر
اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از  2ماه تا  6ماه
حبس تعزیری تعیین نموده است و ماده  704تاسیس
مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم
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به آن مکان را  3ماه تا  2سال حبس و  74ضربه شالق
یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا  12میلیون ریال
جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر
دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تاسیس نماید و
هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات
نماید) ،به حداکثر مجازات محکوم می شود.
جریمه نقدی در شرب خمر
مجازات اصلی شرب خمر ،حد است که آن  80ضربه
تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را
نیز عالوه بر حد به  2ماه تا  6ماه زندان تعیین نموده
است .اما در ماده  702قانون مجازات اسالمی (اصالحی
 )1387/8/22هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا
بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل
یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد ،به حبس
از  6ماه تا یک سال زندان تعیین و تا  74ضربه شالق و
نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف
(تجاری) کاالی یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده

( 703اصالحی  )1387/8/22وارد نمودن مشروبات
الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود؛ واردکننده
صرف نظر از میزان آن به  6ماه تا  5سال حبس و تا 74
ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر
ارزش عرفی (تجاری) کاالی مذکور محکوم می شود و
نیز در ماده  704قانون یاد شده« :دایر نمودن محلی برای
استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آن جا ،از 3
ماه تا  2سال حبس و  74ضربه شالق و یا از یک میلیون
و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا
هر دوی آن ها محکوم خواهد شد.»...

اجـــــتماعی

مشروبات الکلی دست ساز در ایران
در گفتگو با دکتر مژگان مختاری ،متخصص
پاتولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفتگو از پگاه حمزه ئی
مشروبات الکلی دست ساز سال هاست که در دنیا
خبرساز هستند؛ نوشیدنی هایی که به دلیل محدودیت
های مذهبی یا قانونی ،یا حتی قیمت کم تر از نمونه
کارخانه ای ،در بسیاری از کشورها ،به صورت
غیرقانونی تولید و مصرف می شوند .در نتیجه تقاضا
برای الکل ارزان و یا تقاضا برای الکل در جاهایی که
دسترسی به آن دشوار است ،باعث تولید غیرقانونی،
بدون نظارت و زیر زمینی آن می شود که در این میان
عده ای آن را برای مصرف خود و برخی دیگر برای
فروش تولید می کنند .سازمان پزشکی قانونی ایران،
آماری از تعداد مصرف کنندگان و نوع نوشیدنی الکلی
ارائه نمی دهد ،اما بازار مشروبات الکلی دست ساز
در ایران به دلیل ممنوعیت فروش قانونی آن ها و
علی رغم مجازات های قانونی پیشبینی شده ،پر رونق
است .در این میان ،تنها آمار تکان دهنده قربانیان
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است که گاه گزارش می شود .یسنا به منش ،دبیر
ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم در گفتگو با
ایسنا گفته است که حداقل  ۲تا  ۴درصد از مسمومیت
های مراجعان به مراکز درمانی به مسمومیت با الکل
مرتبط است.
تولید الکل در ایران
محمدرضا قدیرزاده ،مدیرکل حوزه ریاست سازمان
پزشکی قانونی ،پیش از این به روزنامه جهان صنعت
درباره چرخش مالی و صنعت مشروبات الکلی در ایران
گفته است :مجموع چرخش مالی و خرید و فروش
مشروبات الکلی در کشور  ۶۵۸میلیارد تومان است و
 ۲۳کارخانه تولید الکل در کشور وجود دارد .استان
های تهران ،البرز ،اصفهان ،لرستان و کرمانشاه بیش
ترین مصرف الکل را به خود اختصاص داده و در مقابل
بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،چهارمحال و بختیاری
و مرکزی نیز براساس آمارها کم ترین مصرف را در
حوزه الکل دارند .به گزارش این روزنامه ،به علت
پایین و مشخص بودن غلظت الکل در کشورهای
خارجی ،خطرات احتمالی ناشی از مصرف مشروبات
الکلی در آن کشورها کم است؛ اما در ایران غلظت
الکل در مشروبات الکلی اص ًال مشخص نیست ،ضمن
این که مصرف مشروبات الکلی در کشور از استاندارد
هم برخوردار نیست .فرد مصرفکننده این نوشیدنی
در کشور تنها الکل مصرف نمی کند ،بلکه مخدرهایی
چون ترامادول و متادون را همزمان با مصرف این مواد
دریافت می کند؛ به همین دلیل مسئله مصرف الکل در

ایران دچار پیچیدگی شده است.
الکل انواع مختلفی دارد که نوع شرب آن معموالً
جز عوارض مستی و عوارض طوالنی مدت ،مشکل
حادی ایجاد نمی کند .اما یکی از مسائل مطرح در
این روزها ،استفاده از الکل های تقلبی است .تولید
مشروبات الکلی در کشورهای غربی روند خاصی
دارد .در نهایت الکل تولید شده توسط کارخانه مورد
نظر آزمایش می شود تا کیفیت آن تایید شود .از آن
جایی که این فعالیت ها در ایران ممنوع هستند ،الکل
به صورت غیرقانونی از منابع غیرقابل اطمینان تهیه
می شود و به دست مصرف کنندگان می رسد .آلودگی
های احتمالی در روند تهیه این مشروبات ممکن است
باعث تولید الکلی غیر از الکل شرب در مشروب شود.
سردسته این الکل های ناخواسته ،الکل چوب است که
از مواد سلولزی موجود در مواد اولیه مشروبات الکلی
مثل چوب متصل به انگور و کشمش یا هسته آن ها
ایجاد می شود که آن را نمی توان از روی طعم و مزه
نسبت به الکل شرب تشخیص داد .بسیاری از الکل
های شربی که در بازار غیرقانونی ایران به شکل پلمپ
شده عرضه می شوند ،تقلبی هستند.
به گزارش ایرنا ،در روزهای اخیر در حالی مسمومیت
الکل دست ساز به بستری شدن  ۲۴۷نفر در بندرعباس
منجر شده است که خبرهایی از مسمومیت  ۴۵نفر در
کرج و  ۲۵نفر در دو شهر بجنورد و شیروان نیز به
گوش می رسید .در ماه های گذشته ،مصرف مشروبات
الکلی دست ساز در استان های بندرعباس ،فارس،
هرمزگان ،خراسانجنوبی و البرز و مازندران جان
ده ها نفر را گرفت .تعدادی از مسموم شدگان فوت
کردند و بخش دیگری دیالیز می شوند یا در بخش
مراقبت های ویژه بستری شده اند .خبرگزاری ایسنا به
نقل از پیرحسین کولیوند ،سرپرست سازمان اورژانس
نوشت که حداقل ۲۹۰نفر بر اثر مصرف مشروبات
الکلی در چهار استان در ماه اخیر مسموم شده اند.
حتی در فرودین ماه سال جاری نیز دو توریست بر
اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز دچار مرگ
مغزی شدند .هر چند در این نمونه عنوان شده بود که
این افراد مشروبات را از خارج کشور تهیه کرده و با
خود به ایران آورده بودند .در همان زمان خبر مشابه
دیگر این بار اما در اندونزی رسانهای شد؛ خبری که
حکایت از مرگ  ۴۵نفر در این کشور بر اثر استفاده
از مشروبات خانگی دست ساز داشت در ایران نیز
نمونه های دیگری از سال های گذشته را هم می توان
مطرح کرد؛ از جمله در سال  ،۸۷در بندرعباس۸۵ ،
نفر بر اثر مسمومیت با مشروبات الکلی دست ساز
بستری شدند و ۱۰نفر از آن ها جان خود را از دست
دادند و در همان سال و باز هم در بندرعباس ۳۳ ،نفر
در یک مراسم عروسی با مشروبات الکلی دست ساز
مسموم شدند.
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دکتر مختاری درباره
مراقبت هایی که باید
برای فرد مسموم شده
با مشروب ،انجام داد
می گوید که الکل
سفید یا اتانول درمان
اصلی است .به طور
کلی اتانول ،مراقبت
تنفسی ،عالیم حیاتی و
البته استفاده از پادزهر
مناسب،راهکارهای
درمانیمفیدهستند.
او تاکید می کند که
درمان این مسمومیت،
به میزان مصرف و
درصد ناخالصی متانول
و داروهایی که ذکر
شد بستگی دارد .مثالً
در صورت مصرف دوز
باال ،درمان بی تاثیر
است.

“
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مسمومیت مشروبات الکلی دست ساز
مسمومیت الکی اغلب به دلیل مصرف متانول است
که به عنوان الکل چوب هم شناخته می شود .از نشانه
های مصرف متانول می توان به سرگیجه ،تاری دید
یا نابینایی ،درد معده و نفس تنگی اشاره کرد .شدت
مسمومیت به دوز متانول مصرف شده بستگی دارد که
در بدن به ترکیبی کشنده تبدیل می شود .مسموميت
با متانول در مرحله اولیه به صورت گیجی و خواب
آلودگی ،تهوع ،استفراغ ،درد شکم ،سر درد و تضعیف
دستگاه اعصاب مرکزی خود را نشان می دهد .این
نشانه های اولیه شبیه به مستی با الکل شرب است و
جدی گرفته نمی شوند .پس از این عالیم یک دوره
نهفته وجود دارد که تقریب ًا شش تا بیست و چهار
ساعت ،بسته به دوز مصرف متانول ،به طول می انجامد
و بعد از آن باعث اختالل در کارکرد بینایی و نهایت ًا
مرگ مغزی می شود .دکتر مژگان مختاری ،متخصص
پاتولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در
گفتگو با خط صلح این مسمومیت با الکل دست ساز را
ناشی از متانول موجود در مشروبات الکلی دست ساز
عنوان می کند و عالئم این نوع مسمومیت را نابینایی،
نارسایی کلیه ،کاهش سطح هوشیاری و کما می داند.
به گفته او به جز عوارض حاد ذکر شده ،تمام عوارض
کبدی که بقیه مشروب های شرب دارند مثل هپاتیت
و نارسایی کبدی را هم شامل می شوند .و این که،
چون این نوشیدنی ها را با داروهایی مثل ترامادول،
دیازپام و متادون هم مخلوط می کنند ،اعتیاد به آن
داروها هم ممکن است از دیگر عوارض باشد.
الکل سفید یا اتانول :درمان اصلی
دکتر مختاری درباره مراقبت هایی که باید برای فرد
مسموم شده با مشروب ،انجام داد می گوید که الکل
سفید یا اتانول درمان اصلی است .به طور کلی اتانول،
مراقبت تنفسی ،عالیم حیاتی و البته استفاده از پادزهر
مناسب ،راهکارهای درمانی مفید هستند .او تاکید
می کند که درمان این مسمومیت ،به میزان مصرف
و درصد ناخالصی متانول و داروهایی که ذکر شد
بستگی دارد .مث ًال در صورت مصرف دوز باال ،درمان
بی تاثیر است .او بر این باور است که بخش بزرگی
از خطر مشروبات الکلی دست ساز به دلیل ناخالصی
های دارویی همزمانش هستند که بسته به این که چه
دارویی داخل آن ریخته باشند ،عالیم خاص همان
داروها را به همراه عالیم اختصاصی اتانول و متانول
به همراه دارد .دکتر مختاری می گوید« :حتی در این
صورت هم ،عالیم دسته دارویی مشخص است و بر
اساس آن عالیم می توان درمان آن مسمومیت ها را
شروع کرد».
مرگ یا اعتراف به قانون شکنی
این پزشک درباره سیستم درمانی ایران و این که
چقدر این نوع مسمومیت و عالیم و راه های درمانی

آن برای این سیستم شناخته شده است ،می گوید:
«مسمومیت با مشروبات دست ساز در ایران هم کام ًال
شبیه پانل درمانی در کشورهای دیگر است و فقط
امکانات مراقبتی ویژه آن قدر مجهز و کامل نیست».
وی تاکید می کند که با عالیم این نوع مسمومیت
هم پزشکان عمومی و هم متخصصان مسمومیت آشنا
هستند .ولی مشکل اصلی درمان در ایران ،ترس از
مراجعه و یا ترس از دادن اطالعات دقیق به درمان گر
است .در حقیقت بسیاری از مسمومان به دلیل ترس
از پیامدهای مصرف الکل ،زمانی اعتراف به نوشیدن
مشروب الکلی می کنند که شرایط حاد و غیر-قابل
برگشت می شود.
این موضوع حائز اهمیت است که بسیاری از افرادی
که دچار مسمومیت شده اند اغلب به دلیل ترس از
پیامدهای مصرف یک نوشیدنی ممنوعه ،حاضر
به همکاری با درمان گران نیستند و زمان بسیار
محدودی که برای درمان وجود دارد ،از دست می
دهند .آن ها زمانی که اذعان به نوشیدن الکل می کنند،
دچار عوارض حادی شده اند و راه های درمانی دیگر
جوابگو نخواهند بود .شستشوی معده تنها در ساعات
اولیه مصرف متانول موثر است .به همین علت ،در این
شرایط جدی گرفتن عالیم مسمومیت که به اشتباه به
مستی ناشی از نوشیدن تعبیر می شوند ،مراجعه سریع
به مراکز درمانی و مطلع کردن تیم پزشکی از مصرف
نوشیدنی دست ساز ،سرنوشت ساز است .به عالوه،
با این نوع همکاری و اطالع رسانی می توان جلوی
مصرف دیگران از همان مشروب الکلی دست ساز
مسموم را گرفت .این در حالی است که ممنوعیت
مصرف مشروبات الکلی و ترس از مجازات ،می تواند

“

اگرچه در ایران پیش
از انقالب هم “عرق
سگی” از کشمش تهیه
می شد و  ۶۵درصد
الکل داشت ،ولی
مشروبات الکلی دست
ساز بعد از انقالب و
با وجود منع قانونی
و مجازات کیفری
و نقدی ،تولید انبوه
دارند.

“
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منجر به مرگ فرد شود.
حسین حسنیان مقدم ،متخصص سم شناسی بالینی و
مسمومیت ها و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی نیز چندی پیش در گفتگو با هفته نامه سالمت
از اهمیت همکاری با پزشکان گفته و تاکید کرده بود
که در صورت بروز مسمومیت به دنبال مصرف الکل
باید هرچه سریع تر به مراکز درمانی مراجعه کرد یا با
اورژانس تماس گرفت .متاسفانه خیلی از افراد به دلیل
ترس از بازداشت یا بازخواست شدن توسط پلیس،
خیلی دیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و جان
خود را در معرض خطر قرار می دهند؛ در حالی که باید
بدانند هدف کادر پزشکی فقط کمک به بیمار و نجات
جان او است .این افراد در مراکز درمانی به چشم بیمار
دیده می شوند ،نه یک مجرم .هرچقدر فرد زودتر به
مرکز درمانی مراجعه کند ،احتمال بروز عوارض نیز
کم تر می شود.
اگرچه در ایران پیش از انقالب هم “عرق سگی” از
کشمش تهیه می شد و  ۶۵درصد الکل داشت ،ولی
مشروبات الکلی دست ساز بعد از انقالب و با وجود
منع قانونی و مجازات کیفری و نقدی ،تولید انبوه
دارند .از سوی دیگر ،تعداد قربانیان اخیر ناشی از
مسمومیت الکلی در چند استان کشور نشان از رشد
سریع تعداد مصرف کنندگان و کاهش متوسط سنی
آن ها دارد .میانگین سنی مسموم شدگان اخیر که
 ۱۷تا  ۵۰سال بوده است لزوم آموزش های مصرف
مشروبات الکلی در ایران را گوشزد می کند؛ مسئله
ای که به دلیل ممنوعیت مصرف این نوشیدنی ها در
کشور مورد غفلت قرار گرفته است و تبعات ناشی از
آن را دو چندان می کند.
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ممنوعیت مصرف مشروبات
الکلی ،خطری برای جامعه
نوید محبی
فعال حقوق بشر
جنبش ممنوعیت الکل در آمریکا در اوایل قرن نوزدهم آغاز
شد؛ زمانی که آمریکایی های نگران تاثیرات ناخوشایند
نوشیدن الکل در جامعه ،شروع به تشکیل جنبش های منع
مشروبات الکلی کردند“ .جنبش مخالفت با مصرف الکل”
ِ
متدیست مسیحیت،
با تاثر از آموزه های مذهبی آیین
اولین گروهی بود که به مخالفت با مصرف الکل در جامعه
برخاست .پس از آن “حزب منع مشروبات الکلی” تاسیس
شد که هدفش حمایت از کاندیداهای حامی منع الکل بود.
دیگر سازمان غیرانتفاعی فعال در این زمینه“ ،اتحادیه ضد
مشروب فروشی” بود که توانست سازماندهی موفقی را در
کسب حمایت رهبران مذهبی مسیحی آمریکا در سراسر
کشور به وجود آورد .رفته رفته در اواخر قرن نوزدهم این
گروه ها تبدیل به یک جریان قدرتمند سیاسی شدند که
با حمایت از کاندیداهای انتخاباتی در سطح محلی و ملی
توانستند سرانجام متمم  ۱۸قانون اساسی آمریکا مبنی
بر ممنوعیت تولید ،فروش و یا حمل مشروبات الکلی را
به تصویب برسانند .پس از آن کنگره آمریکا ،علی رغم
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مخالفت رئيس جمهور وقت رای به تشکیل واحدی عملیاتی
ت خزانه داری آمریکا برای اعمال این ممنوعیت
در وزار ِ
داد .در واقع ،دلیل تصویب این قانون ،محبوبیت زیاد منع
مشروبات الکی در جامعه بود که به خواست اکثریت افکار
عمومی آمریکا در آن زمان شکل گرفت؛ در نتیجه قانونی
نبود که از طرف الیه های باالی قدرت به مردم تحمیل شود.
پس از اعمال این قانون دیری نپایید که جرایم سازمان
یافته مرتبط با فروش و توزیع مشروبات الکلی سراسر
آمریکا را در برگرفت .کارتل ها و قاچاقچیان مواد مخدر
توانستند امپراطوری عظیمی در قاچاق فروش مشروبات
الکلی به وجود آورده و ثروت عظیمی به جیب بزنند .تا
پیش از اعمال این قانون منع ،تجارت فروش و توزیع الکل
توسط مردم عادی و خرده فروش ها صورت می گرفت اما
پس از منع قانونی ،فرصت عظیم اقتصادی در بازار فروش
غیرقانونی الکل پدید آمد که گنگسترها و قاچاقچیان به
بهترین نحو بهرده برداری الزم را بردند .هر شهر بزرگی،
مافیای خاص خود را داشت؛ اما در میان گروه های مافیایی
آمریکا ،آل کاپون ،معروف ترین آن هاست که توانست
در عرض دو سال بیش از  ۱۰۰میلیون دالر آمریکا تنها از
طریق فروش و توزیع مشروبات الکی توسط باند مافیایی
خود به جیب بزند .رقابت میان گروه های مافیایی به زد و
خورد و کشت و کشتار و حذف رقبا منجر شد که سطح
امنیت را برای شهروندان در شهرها به طرز قابل مالحظه
ای کاهش داد.
آل کاپون به لطف ثروت بادآورده اش قادر شد با دادن
رشوه به برخی سیاستمداران محلی و نیروهای پلیس ،از
حمایت برخی از آنان برای پیشبرد اهداف غیرقانونی اش
برخوردار باشد که حتی این مسئله منجر به تقلب به نفع
کاندیداهای فاسد از جمله شهردار برخی شهرها در انتخابات

محلی شد.
خیلی زود مقامات محلی و فدرال دریافتند که با اجرای
قانون منع الکل ،درآمد سرشار ناشی از مالیات را از دست
داده و این چرخه مالی در عوض در اختیار گروه های تبهکار
قرار گرفت که پول ناشی از ثروت را در اقدامات مختلف
غیر قانونی به کار می بردند .هم چنین ،رفته رفته در برخی
مناطق بزرگ تر شهری ،محل هایی برای مصرف الکل بی
اعتنا به نیروهای قانونی شکل گرفت که به دلیل گستردگی
این مسئله دولت فدرال قادر به برخورد با همگان نبود.
اگرچه متمم  ۱۸قانون اساسی ،تولید ،فروش و حمل
مشروبات الکلی را ممنوع کرده بود ولی مصرف مشروبات
الکلی در خانه ها ممنوع نبود .در نتیجه بسیاری از افراد
شروع به درست کردن مشروبات در خانههایشان کردند
و حتی برخی خرده فروشی ها به صورت پنهانی توسط
افراد شکل گرفت که این مسئله باعث تولید مشروبات
بی کیفیت و ناسالم شد .در این میان افراد متمول تر می
توانستند راهی برای پیداکردن مشروبات مرغوب تر پیدا
کنند؛ اما عموم ًا افراد از طبقات پایین تر ،قربانی مشروبات
ناسالم و مسمومیت آور می شدند .در طول دوره  ۱۳ساله
منع مشروبات الکلی ،بیش از  ۱۰هزار نفر در آمریکا در اثر
مسمومیت جانشان را از دست دادند.
ممنوعیت الکل در ایاالت متحده به مدت  13سال ،از 16
ژانویه  1920تا  5دسامبر  1933ادامه یافت و به یکی از
مشهورترین دوره های تاریخ آمریکا تبدیل شد .در حالی
که هدف اصلی این برنامه ،حذف شرکت های تولیدکننده
و فروشگاه های فروش الکل بود و کاهش مصرف الکل در
جامعه بود ،اما در عمل منجر به مشکالت عدیده اجتماعی
پیش بینی نشده شد .افکار عمومی در آمریکا دریافت که
ممنوعیت فروش الکل تنها به گروه های تبهکار امکان
دستیابی به میلیون ه ا دالر سود سرشار می دهد و جرم و
جنایت افزایش پیدا می کند .پولی که دولت فدرال از قبال
مالیات فروش الکل به دست می آورد و برای رفاه عمومی
جامعه هزین ه می شد ،به دست گروه ها و فروشنده های
غیرقانونی الکل افتاد که هیچ کنترلی بر رعایت بهداشت و
سالمت تولید مشروباتی که تولید می کردند ،وجود نداشت.
آمریکایی ها مجبور بودند که این بار به جای خرید در
فروشگاه های قانونی و ایمن در بازار سیاه ،اقدام به خرید
الکل کنند .دیری نپایید که به خاطر همین مشکالت ،جنبش
هایی به نفع رفع ممنوعیت الکل شکل گرفت و سرانجام
با رویکار آمدن فرانکلین روزولت -که با شعار رفع
ممنوعیت انتخاب شده بود ،-متمم  ۲۱قانون اساسی در رفع
ممنوعیت تولید و توزیع مشروبات الکلی به تصویب رسید.
تا به امروز متمم  ۱۸قانون اساسی(منع ممنوعیت فروش و
توزیع الکل) ،تنها متمم قانون اساسی آمریکا به حساب می
آید که توسط متممی دیگر -یعنی متمم  ۲۱قانون اساسی،-
جایگزین شده است.
امروزه آمریکایی ها این طرح دوازده ساله را تجربه اجتماعی
سیاسی شکست خورده ای می دانند که اگرچه با نظر مساعد
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اکثریت افکار عمومی آمریکا صورت گرفت ،اما لزوم ًا به
نفع سالمت جامعه نبود .این مسئله هم چنین باعث تقویت
این موضع شد که دخالت دولت آمریکا در زندگی شخصی
شهروندان ،عملکرد منفی به بار خواهد آورد و اگر قرار باشد
اصالحی در زمینه تبعات منفی مصرف مشروبات الکلی
صورت گیرد ،باید مبتنی بر عدم اجبار و افزایش آگاهی و
مسئولیت های فردی باشد.
در حال حاضر  ۱۹کشور با اکثریت جمعیت مسلمان از
جمله ایران قانون منع الکل را به اجرا در می آورند .در
جریان انقالب  ۵۷در ایران ،حمالت متعددی به مشروب
فروشی ها و فروشندگان مشروبات الکلی صورت میگرفت
که حکایت از نگاه منفی بخشی از جامعه نسبت به مصرف
مشروب داشت و بعدها این مسئله در حکومت جدید به
شکل قانون درآمد .طبق قوانین ایران ،چنان چه فردی اقدام
به نوشیدن مشروبات الکی کند ،برای بار اول و دوم ۸۰
ضربه شالق ،و برای بار سوم به اعدام محکوم می شود .علی
رغم وجود چنین قوانینی ،مصرف مشروبات الکلی در میان

ایرانیان کم نیست و هر از گاهی خبرهای تلخ مرگ ناشی از
مصرف مشروبات الکلی ،به گوش می رسد .در اواخر مهرماه
امسال ،گزارش شد که بیش از  ۳۹۷نفر در بازه زمانی
یک ماهه تنها در استان البرز دچار مسمومیت شدند که در
این بین  ۲۸نفر فوت ۵ ،نفر از دست دادن کامل بینایی و
بسیاری دیگر دچار مشکالت کلیوی شدند )1( .هم چنین
در خبری دیگر ،در بندرعباس  ۲۸نفر توسط مشروبات
ناسالم مسموم شدند که منجر به فوت پنج نفر شد)2( .
تجربه چهل سال گذشته نشان میدهد که نه تنها بازداشت و
شالق و حتی وحشت از اعدام منجر به کنار گذاشتن مصرف
مشروبات الکلی در جامعه ایران نشده بلکه سالمت جانی و
روانی شهروندان ایرانی را نیز به دلیل عدم نظارت ایمنی و
کیفیت پایین مشروبات الکلی به خطر انداخته است.
پانوشت ها:
 -1مصرفکنندگان مشروبات مسموم شاید به تدریج کور شوند،
ایسنا 29 ،مهرماه 1397
 -2مسمومیت و مرگ  ۱۴بندرعباسی در اثر نوشیدن الکل،
خبرآنالین 5 ،مهرماه 1397

گـــــــفتگو

الک الکل؛ گفتگو با الله مهراد،
روانشناس
گفتگو از ثمین صابری

عده زیادی کور شدند و تعدادی نیز جانشان را از دست
دادند و همه این ها فقط به خاطر مشروباتی است که حاوی
الکل صنعتی بودند؛ الکل متلیلیک یا الکل چوب که تفاوت
آن با الکل اتیلیک در زمان مصرف قابل تشخیص نیست.
بنا بر خبر خبرگزاری ایسنا ،از نیمه شهریور تا  17مهر
 768 ،1397نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی
متانول ،دچار مسمومیت شدند که از این تعداد 170 ،نفر
کلیه های خود را از دست دادند 16 ،نفر نابینا شدند و 69
نفر جان خود را از دست دادند.
گفتگوی من با الله مهراد را درباره دالیل این اتفاقات و
بررسی زمینه های آن را در ادامه می خوانید.
الله مهراد روانشناس و هیپنوتراپیست ،مشاور و سخنران
بين المللي با بيش از  ٢٥سال تجربه كاري است که در
زمینه های رشد شخصي و بهبود رابطه تخصص دارد.
او با شركت ها و موسسه هاي مختلف بین المللی در جهت
توسعه و تقويت منابع انساني ،بهبود بخش مديريتي و كار
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گروهي موثر فعالیت كرده است .هم چنین در تحقيقات
دانشگاهي و تدريس در دانشگاه به مدت ده سال در رشته
هاي مختلف از جمله روانشناسي خدمت كرده و نويسنده
كتاب هاي متعددی از جمله روانشناسي به زبان ساده در
هفت جلد“ ،طبيعت ،مراقبه ،شفا” است.
به عنوان سوال اول ،می خواهم بپرسم به نظر شما چرا
آدم ها گرایش به مصرف مشروبات الکلی داشته و برای
مصرف آن ریسک می کنند و حتی حاضرند جانشان را
هم برای آن بگذارند؟
خوب است این بحث از دو زاویه بررسی شود؛ چون دو چیز
مختلف است .یکی این که چرا انسان ها گرایش به خوردن
مشروبات الکلی دارند و دیگر این که چرا برای نوشیدن
مشروب الکلی ریسک می کنند .در ابتدا خوب است ببينيم
که چرا شخصی به نوشيدن مشروبات الکلی عالقه مند است.
يكي از داليل گرايش به مصرف بي رويه الكل ،مشكالت
حل نشده فرد است كه اين موضوعات می تواند در زمان
حال ،در زمان کودکی و به هر شكلي باشد .در واقع نوشيدن
زياد مشروبات الكلي دارویی است که برای خودمان
تجویز می کنیم تا از مشکالتی که داریم دور شویم (Self-
 .)Medicationاگر فرد به مشاور مراجعه نكند ،خودش
باید برای خودش کاری بکند که آرام شود و اين می تواند
منجر به سوء مصرف موادي شود كه او را بي حس مي كند
تا دردش را احساس نكند.
در حقيقت او به دنبال دارويي براي بي حسي و آرامش
است و طبع ًا در ابتدا از تنها راه هايي كه مي شناسد يا
دوستانش برای او تجویز می کنند ،استفاده مي کند .در

نتیجه یکی از دالیلی که موجب گرايش به مصرف يا سوء
مصرف سیگار ،مشروب و مواد مخدر مي شود ،حجم
مشکالت حل نشده است .اگر فرد ،خانواده و جامعه با
آگاهي راه حل هاي سازنده برای مشکالتشان در اختيار
افراد بگذارند ،مانند مراكزي براي مشاوره و گروه هاي
حمايتي ،افراد راحت تر می توانند با مشکالتشان مواجه
شده و يا آن ها را حل كنند و طبع ًا ميزان گرايش به
مصرف و سوء مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر
كمتر مي شود.
دليل دومی که باعث می شود افراد جذب مواد مخدر،
الکل یا اعتیادهای مختلف شوند ،الگوی وابستگی ما و
مدل حل مسئله ما است .به طور مثال هنگامي كه هیچ
وقت خودم مسائلم را حل نکردم و “ديگري” وجود داشته
كه مشكلم را حل كند ،در غیاب آن “ديگري” به چیز
دیگری ،مثل مشروبات الكلي یا مواد مخدر ،وابسته می
شوم که مشکلم را حل کنم .پس گرايش به اعتيادهاي
مختلف ،مي تواند نتيجه الگوي وابستگي فرد باشد كه باز
با خودشناسي و رشد شخصي مي توانيم با تغيير الگوي
وابستگي ،ميزان گرايش را به مصرف يا سوء مصرف
كم كنيم.
علت دیگر سوء مصرف اين است كه فرد بدون اين كه
بداند ،اختالل شخصيتي داشته باشد .اعتيادهاي مختلف
می تواند از عوارض جانبی برخي از اختالالت شخصيتي
باشد .به طور مثال ،يكي از عالیم اختالل شخصیت
اجتنابي تمایل به گوشه نشینی و عزلت طلبی است .این
افراد وقتی از دوست هایی که دارند دور می مانند ،شايد
پیش خود بگویند“ :االن آدم هاي بیرون خوشند ،زندگی
می کنند و مهمانی هستند و غیره ،تنها کاری که من می
توانم بکنم این است که خودم را بی حس و کرخت کنم
تا هیچ احساس خوب یا بد ،نداشته باشم” .در نتیجه به
سمت الکل ،موادمخدر یا شکالت و پرخوری می روند.
و باز نكته اين است که چگونه می توانیم خودمان را از
بی حس شدن در بیاوریم؟ كه مثل هميشه پاسخ آگاهی
است .اگر به متخصص مراجعه كنيم بسياري از اين
اختالالت با دارو و روان درماني قابل كنترل شدن هستند.
علت دیگر سوء مصرف الكل خانواده است .گاهي خانواده
دوست دارد كه فرد معتاد ،در فضاي سوء مصرف بماند.
به نظر عجيب و غير واقعي مي رسد ،ولي حقيقت دارد.
يعني علی رغم این که به ظاهر اص ًال اعتياد او را دوست
ندارند و بحث و دعوا هم در اين باره هست ،اما هم چنان
فرد را در فضای اعتیاد نگه مي دارند؛ چون هویتشان
به این شکل معنا پیدا می کند .مث ًال من در خانواده ای
بودم که دائم ًا باید از همه مراقبت می کردم ،پدر و مادرم
رابطه خوبی نداشتند ،پدر یا مادرم را زود از دست دادم،
یا پدر و مادرم حضور معنادار در خانه نداشتند و من باید
از همه مراقبت می کردم .در نتیجه وقتی بزرگ می شوم،
می خواهم مادر ،پدر یا همسری باشم که یارم ،فرزندم يا
عضوي از خانوادهام به من نياز داشته باشد ،در غير اين
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صورت معنا و مفهوم خودم را از دست مي دهم و ديگر
دليلي براي زندگي ندارم .به ياد داشته باشيم كه اين اتفاق
در سطح عميق و ناخوداگاه مي افتد؛ در نتيجه ما مطلق ًا
از آن خبر نداریم .اگر براي پذيرش اين مطلب مشكل
داريم مي تواند نشانه همين قضيه باشد؛ يعني يكي از
انواع “ ”co-dependencyكه در فارسی به آن “هم
وابسته” می گوییم .يعني طرف من مشكلي يا اعتيادي
داشته باشد که من بتوانم به او کمک کنم .به عبارت
ديگر ما وابسته به آن وابستگی هستیم یعنی اگر آن آدم
خوب شود ،دیگر به من احتیاجی ندارد .آن وقت من نمی
دانم که چه هستم .هویت من با آدم دیگری که بتوانم او
را نجات دهم یا کمکش کنم ،تعریف شده است .پس
ناآگاهانه فرد را در وضعيت نياز نگاه مي دارم .و راه حل
درمان “ما” است ،نه “او” .پيشنهاد من اين است كه برای
كمك به فرد معتاد به الکل ،به خانواده او نيز كمك حرفه
اي شود .قب ًال در ايران گروه هایی بودند -و شايد هنوز هم
هستند ،-که برای وابستگان و خانواده هم وابسته ،درمان
هایی انجام می دادند که کارشان فوق العاده بود.
علت بعدي گرایش به الكل ،الگویی است که كودك،
نوجوان و جوان از خانواده و از فرهنگ می گیرد .این که
وقتی پدر یا مادر یا کسی که الگوی من در زندگی بوده
اهل مشروب بوده و با آن خودش را بی حس می کرده
است ،من می توانم به آن جهت بروم و در نهایت از او
یاد بگیرم؛ یعنی آموختنی هم هست.
در رابطه با قسمت فرهنگ هم می خواستم سوالی
بپرسم؛ زیرا بر فرض جامعه ای مثل جامعه آلمان که
اصالً در یک روز خاصی که روز مصرف آبجو است
چیزی شبیه گرامیداشت دارند ،با این که مصرف
بیشتر است اما هیچ وقت آدم شاهد این نیست که
در یک مهمانی این همه انسان در پی استفاده از
مشروبات الکلی ،دچار مستی مفرط و ناراحتی شوند.
جامعه و خرد جمعی به کدام سمت می رود که شاهد
چنین اتفاقاتی هستیم؟
این که نقش جامعه چیست ،سوال بسيار خوبي است.
خیلی جالب است که ما در برخي از مجامع ایراني مي
بينيم كه آدم ها حد مشروب خوردنشان را نمی دانند.
يكي از داليل شخصي آن ،ارتباط ضعيف دروني فرد با
خود و نيازهايش است و يكي از داليل اجتماعي آن اين
است كه به شكل قانوني در دسترس نيست و يا چون
محدوديت تهديد كننده براي مصرف آن است ،ذهن فرد
با آن درگير مي ماند .جالب است که در آمریکا هم گاهي
شما می توانيد ببینید که در برخي از مهمانی ها ،برخي از
ایرانی ها بیش تر از ظرفیتشان می نوشند .البته من آماري
ندارم و فقط طبق تجربه شخصی اين را مي گويم .در
جوامع معمولي آمريكا ،مي بينيم كه فرد مث ًال به دليل اين
كه مي خواهد رانندگي كند ،از نوشيدن مشروب ابا مي
كند؛ حتي زماني كه با دوستانش بيرون مي رود تا بنوشد!
یا شب های خاصی را دارند برای این که مشروب بخورند

یا مث ًال تعریف ها و کنترل هایی که هست باعث می شود
زیاد درگیرش نشوند .مث ًال وقتي به دكتر مراجعه مي كنيد به
راحتي از شما مي پرسند آيا مشروب مي نوشيد ،چه ميزان
و با چه فراواني اي؟ و شما هم صادقانه پاسخ مي دهيد
چون احساس خطر نداريد .فرض کنید فردي که می گوید
من روزی یک گيالس شراب در آخر هر شب مي نوشم
تا کمی خودم را به خاطر فشارهای روز آرام کنم ،ممکن
است ما در نگاه اول بگوییم که هر شب یک گیالس شراب
خوردن منطقی است ،در حالی که تعریف اعتیاد به الكل
این است كه کسی در هفته بیش از پنج گيالس شراب
بنوشد .در نتیجه به راحتي الگوی اعتیاد مشخص شده و
شايد با خود بگوید که “یعنی من به مشروب معتادم؟”
در حالی که فکر می کرد شبی یک گيالس شراب چیزی
نیست و بعد براي گرفتن كمك تخصصي در فضاي بدون
قضاوت اقدام مي كند .در نتیجه وقتی آگاهی وجود دارد
و آدم ها دائم ًا کنترل می شوند هم پيشگيري به درستي
اتفاق مي افتد و هم راه حل هست چون چیزی براي پنهان

نكردن نيست.
موضوع بعدی پیامی است که جامعه به اعضايش می دهد:
بياييد به “فيل صورتي” فكر نكنيد! و سعي كنيد كامال
فكرتان را از “فيل صورتي” منحرف كنيد! ساده است؛ نمي
توانيد! هر چيزي كه ممنوعيت و محدوديت دارد و نمي
خواهيم به آن فكر كنيم ،بيش تر فكر و زمان ما را مي
گيرد .ما در روان شناسی ميگوييم اگر مي خواهي مراجع،
كاري را كه مي خواهيد انجام دهد ،به او بگوييد آن کار را
انجام ندهد! مث ًال اين تكنيك در زوج درماني بسيار كمك
مي كند .به زوج می گوییم که دعواهایتان را زمان بندی
کنید .مث ًال سر ساعت پنج دعوایتان را شروع کنید .پنج تا
پنج و نیم حق دارید دعوا کنید .پنج که می شود باید رو
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به روی هم بنشینند و دعوا کنند .اگر گذشت دیگر نمی
توانند دعوا کنند تا ساعت  7که زمان بعدیشان است.
معموالً این آدم ها وقتی که زمانش می رسد ناخودآگاه
می گویند “به تو چه ربطی داره؟ تو می خواهی برای من
مشخص کنی که چه زمانی دعوا کنم؟ دعوا نمی کنم!”
یعنی برعکس عمل می کنند .در نتیجه معموالً اگر به کسی
بگویی نکن ،بیش تر تمایل دارد آن عمل ممنوعه را انجام
دهد و ببیند چه خبر است .دقیق ًا مثل باغ مخفی است ،وقتی
می گویند نمی توانی وارد این باغ شوی همه دوست دارند
یواشکی سرک بکشند ببینند چه خبر است.
داستان قرآنی درباره آدم و حوا هم همین را نشان مي دهد.
خداوند دستور داده که هر كاري مي خواهيد بكنيد و فقط
از این درخت سیب نخوريد و آن ها خوردند .برای این که
آدم ها تمایل دارند کاری را انجام دهند که ممنوعه است.
ما یک سیب ممنوعه آن جا گذاشتیم ،به همه هم گفتیم که
سراغ آن نروند؛ طبيعي است كه افراد تمایل دارند بروند.
جالب این جاست که ریشه اين حقيقت در خود در قرآن

هست و ما داریم در مورد پدر و مادر اولیه صحبت می
کنیم .در مورد کسی که خود خدا آن ها را ساخته و تربيت
كرده است .یعنی او با آن درک و شعوری که داشته آن را
ساخته است .حاال بماند که ما در تعاریف بعدی می گوییم
كه معناي حقيقي اين ها چيست و این خرد و آگاه شدن
به مثبت و منفی است و با این قضیه آگاهی را پیدا کرده
و کامل شدند .به عنوان نتيجه ما هیچ کدام ِ
مثبت مثبت و
ِ
منفی منفی نیستیم بلكه ما همه ترکیبی از مثبت و منفی
هستیم و وقتی در تمامیت قرار می گیریم که هر دو بخش
را بپذیریم .این آگاهی است که من باید داشته باشم .و
حتي ما که االن در مورد الگوهای اعتیاد صحبت می کنيم،
ممکن است که خودمان پس فردا اگر آگاه نباشيم درگیر

یکی از این الگوهای ذهنی و الگوهای اعتیادم آن شويم.
برای همین است که ما همیشه باید آگاه باشیم و همیشه
باید بگویيم كه ما مجموعه ای از مثبت ها و منفی ها
هستیم و با اين آگاهي بتوانيم از تله اعتياد بیرون بیایيم.
برای همین است که در سیستم های دوازده قدمی اولین
چیزی که می گویند اذعان به این است که من می دانم
که بعضی چیزها را نمی توانم کنترل کنم .من می دانم
که ناتوانم و بعضی چیزها از کنترل من خارج است و در
نتیجه خدایا کمکم کن که بتوانم از پسش بر بیایم.
در ايران مي بينيم كه فرهنگ ما اولین کاری که كرد
درست كردن یک باغ ممنوعه یا باغ مخفی بود كه همه
را تشویق كرد که بروند و ببینند كه در آن چه خبر است.
در حالی که اگر آگاهی داده شود می تواند جلوی خیلی
چیزها را بگیرد .ما همین فرایند را در مورد اچ.آی.وی
داشتیم .سال ها کتمان می کردیم که در جامعه اسالمی
نمی تواند اچ.آی.وی وجود داشته باشد .تا زمانی که آن
قدر زیاد شد که شروع کردند به آگاهی دادن و مطمئن
هستم که با این آگاهی ها حداقل كنترل بيش تر بر روي
شيوع آن صورت گرفته است.
بگذارید برگردیم به همان سوال اول و این که چه
می شود که افراد ریسک نوشیدن مشروبات الکلی
غیر استاندارد را به جان می خرند؟
خوب به هر حال فرد با پیش فرض این که این مشروبات
غیر استاندارد است و ممکن است او را بکشد ،سراغشان
نمی رود .مطمئن هستم اگر مي دانستند كه منجر به
مرگشان مي شود ،آن را نمي نوشيدند .مسئله مهم دیگر
این که جامعه ما از یاد برده که چطور شاد باشد .شادی
چیزی است که از درون می آید .شما یک ساالد خوشمزه
یا یک کباب خوشمزه می خوريد و خوشحاليد .اما آيا
اين شادی و سرور است .شادی و سرور درونی است .آن
خوشي لحظه اي و لذت آنی است و تمام می شود ،در
حالی که سرور درونی چیزی است که ادامه دار است .ما
بلد نیستیم سرور را در خودمان ایجاد کنیم .ما حتی بلد
نیستیم که مث ًال با كودك مان بازی کنیم و لذت ببریم.
شايد وسايل تحصيلي اش را فراهم بياوريم ولي بازي با
او چه؟ وقتی بچه مان به دنیا می آید شايد بگوییم “کاش
زودتر بزرگ شود ،چه غلطی کردم” و امثال اين ها.
اکثراً این ها را می گوییم چون بلد نیستيم لذت ببريم ،با
بچه مان دوباره رشد كنيم و بزرگ شويم ،بازی کنيم و
بدويم ،روى جدول راه برويم و در گل بيفتيم و از ته دل
بخنديم و نگران كثيف شدن ماشين و لباس مان نباشيم.
من بلد نیستم لذت ببرم .من یاد گرفتم غمگین باشم ،ناله
کنم و گردن دیگران بیندازم .طبیعی است که وقتی من
بلد نیستم لذت ببرم ،از الکل یا موادمخدر برای کسب
لذت استفاده می کنم .دوستی داشتم که می گفت من
مشروب نمی خورم چون همان حالی که شما دارید را با
خوردن یک میوه کسب می کنم .او به ذهنش یاد داده بود
که از این راه کسب لذت کند.
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در ايران مي بينيم كه
فرهنگ ما اولین کاری
که كرد درست كردن
یک باغ ممنوعه یا باغ
مخفی بود كه همه را
تشویق كرد که بروند
و ببینند كه در آن چه
خبر است .در حالی که
اگر آگاهی داده شود
می تواند جلوی خیلی
چیزها را بگیرد.

“
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همه ما وقتی برای کسی اتفاقي می افتد ،می گوییم
“چقدر گناه داشت ،چقدر سخت و  ”!...و یادمان می
رود .هیچ وقت فکر نمی کنیم که خودمان می توانیم
یکی از این افراد باشیم .در مورد مشروب های ساختگی
هم همین است .وقتی خبر را می خوانند می گویند“ :اه،
واقعا؟ چقدر حیف” .ممکن است که حتی در ذهن خود
بگویند کاش از منبع ما می خرید .در نتیجه آدم ها فکر
نمی کنند که این اتفاق برای خودشان می افتد .من فکر
می کنم که هر کدام از این افرادی که در این مهمانی
بودند اگر می دانستند که این مشروب ساختگی است
و سالم نیست امکان نداشت آن را بنوشند .اين افراد در
مهماني بودند و شوق زندگي داشتند.
گاهی ما به بقیه اصرار می کنیم که بخور ،بنوش .و در
بعضی از فرهنگ ها و بعضی از خانواده ها این را نشانه
بزرگی می دانند .در نتیجه پدر مشروب می گذارد و می
گوید اولین مشروبت را با من بخور .این جا به زیر 21
سال مشروب نمی فروشند .ولی در ایران من ديده ام
كه به بچه  10ساله می گویند بیا با من مشروب بنوش،
یا شب تا صبح میگساری می کنند و یا فکر می کنند
مشروب خوردن یعنی بزرگ شدن .در نتیجه من نوجوان
فکر می کنم که این یعنی بزرگ شدن و حاضرم برای
خوردن مشروب هر ریسکی را به جان بخرم.
در نهايت مهارت نه گفتن را آموزش دهيم ،هم به خانواده
که خیلی سخت است و هم به جامعه و هم به همساالن و
دوستان .اول بدانيم چه می خواهيم بعد روی آن چیزی
که می خواهيم بمانيم .در واقع ارزش ها و محدودیت
های خود را بشناسيم .اگر محدودیت ها و ارزش هایمان
را بشناسيم ،دیگر تحت تاثیر جامعه قرار نمی گیريم.
در رابطه با آن سرور و شادی که گفتید ،به
لحاظ فیزیولوژیک هم واقع ًا این ثابت شده است که
مدارهای پاداش مغزی که سرتونین و دوپامین ترشح
می کنند اگر تجربه لذت بخشی را با چیزی داشته
باشند -یعنی آن حجم از ترشح سرتونین و دوپامین را
با چیز دیگری تجربه کرده باشند ،-قبل از این که با
مشروب یا با مواد دیگر به دست بیاورند ،چون آن راه
را بلدند مغز هم به لحاظ فیزیولوژیک تجربه کرده و
مدارش با چیز دیگری در واقع تحریک شده کم تر
این گرایش وجود دارد که چیز دیگری بخواهد آن را
تحریک کند.
کام ًال درست مي گوييد و پایه علمی دارد و االن تحقيقات
نشان داده اند که بعد از ورزش نيز هورمون هایی ترشح
می شوند ،كه مثل تجربه بعد از مصرف مواد مخدر است.
برای همین است که روز بعد بدنمان ورزش را مي طلبد
و دوباره تقاضا داریم که ورزش کنیم .و کام ًال با شما
موافقم ،احساس سرور و شادي دروني ،آموختني است و
ما فقط كمي باید مسئوالنه تر نگاه کنیم.
با تشکر از شما که شرکت در این مصاحبه را
پذیرفتید.

اجـــــتماعی

عوامل موثر بر گرایش به
مشروبات الکلی در جامعه ایران
امیر رزاقی
جامعه شناس و پژوهشگر
بشر در دوران زیست خود دچار چالش ها ،مشکالت،
مسائل و آسیب های فردی و اجتماعی فراوانی بوده و
همواره در تکاپوی رفع آنان بر آمده است .امروزه یکی
از موضوعاتی که در بسیاری از کشورها شیوع یافته و به
عنوان امری عادی بدل گشته ،مصرف مشروبات الکلی
است.
در قوانین ایران مصرف مشروبات الکلی به عنوان یک
ناهنجاری ،آسیب اجتماعی و جرم انگاشته شده است .با
وجود این انگاشته ،بر اساس آمارهای منتشره از سوی
سازمان ها و مراکز رسمی ،شاهد افزایش روزافزون
مصرف انواع مشروبات الکلی در جامعه ایران ،به ویژه
در بین جوانان هستیم.
نتایج اولین پایش ملی سالمت روان در سال  1390که
توسط وزارت بهداشت انجام گرفت نشان داد که 85/7
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درصد جمعیت  15تا  64ساله کشور حداقل یکبار
مصرف الکل داشته اند که  4/22درصد از این جمعیت
دچار سوءمصرف الکل (مصرف بیش از اندازه و یک قدم
قبل از اعتیاد به الکل) بوده اند.
هم چنین سازمان بهداشت جهانی در سال  2014نتایج
پژوهش مصرف الکل در جهان را در قالب گزارشی منتشر
کرد که در آن کشور ایران رتبه  166را کسب نمود .اما
آن چه که در این گزارش قابل توجه است ،آن است که
در ایران سرانه مصرف الکل در میان افرادی که مشروبات
الکلی مصرف می نمایند به میزان  25لیتر در سال (مردان
حدود  27و زنان حدود  )18بوده و در این خصوص ایران
رتبه  19را به خود اختصاص داده و نسبت به کشورهایی
چون روسیه با رتبه  ،30آلمان رتبه  ،83انگلستان  95و
آمریکا  104جایگاهی باالتر و پیش تر را داشته است.
با توجه به این که واردات ،تولید و توزیع و مصرف
مشروبات الکلی در ایران ممنوع و جرم دانسته شده ،از
این رو واردات ،تولید و توزیع مشروبات الکلی تبدیل به
تجارتی زیر زمینی گشته که از یک سو درآمدی سودآور
برای واردکنندگان ،تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را
به همراه داشته و از سوی دیگر به جهت عدم نظارت
بر میزان و کیفیت مشروبات الکلی ،باال رفتن میزان
مسمومیت و حتی مرگ در بین مصرف کنندگان را سبب
گردیده است.
اگر ما پدیده مصرف مشروبات الکی را به عنوان یک
مسئله اجتماعی امروز ایران بدانیم سوالی که پیش می
آید ،این است که عوامل موثر بر گرایش به مصرف این

نوع مشروبات در جامعه ایران چیست؟
در این خصوص پژوهش هایی از سوی سازمان ها و
مراکز دولتی و دانشگاهی به انجام رسیده است که با تکیه
بر نظریه های صاحب نظران و در نظرگرفتن فرضیه ها
و سواالتی ،به نتایجی دست یافته اند .در این جا برای
بررسی و پاسخ به سوال مطرح شده از نتایج پژوهش ها و
شواهد یاری گرفته و در مورد عوامل موثر بر گرایش به
مصرف مشروبات الکلی می توان گفت:
سرخوردگی اجتماعی و برآورده نشدن نیازها
و مطالبات افراد در جامعه ،مشکالت روانی و اجتماعی
را افزایش داده و زمینه سوق دادن افراد جامعه به سمت
بزه ،مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی را فراهم می
نماید.
افراد جامعه هر چه میزان امیدشان به آینده بیش
ی کنند.
تر باشد ،میزان کم تری مشروبات الکلی مصرف م 
در خانواده هایی که کنترل و نظارت ضعیف
و یا سابقه مصرف در بین اعضای خانواده وجود داشته،
میزان مصرف مشروبات الکلی در افراد آن خانواده بیش
تر از خانواده هایی است که دارای کنترل و نظارت

خانوادگی قوی بوده و یا هیچ یک از اعضای خانواده
مشروبات الکلی مصرف ننموده اند.
رابطه معنادار مستقیمی بین مشکالت خانوادگی
با میزان مصرف مشروبات الکلی وجود دارد.
نداشتن آموزش و مهارت های الزم اجتماعی و
زندگی سالم ،تاثیر مستقیمی در میزان مصرف دارد؛ هرچه
فرد بیش تر مهارت های الزم اجتماعی و زندگی سالم را
آموزش دیده و کسب نماید از یک سو از نظر شخصیتی
فردی با اراده ،دارای آستانه تحمل باالدر برابر فشارهای
زندگی و خود کنترل می گردد و از سویی دیگر گرایشش
به مصرف مشروبات الکلی کم تر می شود.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آبان ۱۳۹۷
شماره 90

38

ارتباط با همساالن و کسانی که دچار بزه و یا
ناهنجاری اجتماعی هستند و یا ارتباط با افرادی که وارد،
تولید ،توزیع و یا مصرفکننده مشروبات الکلی هستند،
ش به مصرف مشروبات الکلی را سبب می
زمینه گرای 
گردد.
هرچه میزان دسترسی افراد به مشروبات الکلی
بیش تر باشد ،میزان گرایش و مصرف نیز بیش تر است.
میزان باورهای دینی و اعتقادات مذهبی رابطه
معنادار و معکوسی با میزان گرایش به مصرف مشروبات
الکلی دارد.
نبود تفریحات سالم و یا باال بودن هزینه آن
تفریحات ،سبب گرایش بیش تر افراد به مشروبات الکلی
است.
توجه افراد به تاثیر آنی و روانی مشروبات
الکلی در ایجاد حس شادابی یا سرخوشی سبب گرایش
آنان به مصرف مشروبات الکلی می گردد.
گرایش و مصرف مشروبات الکلی در افرادی
که متعلق به اجتماع و یا خانواده ای هستند که مصرف
مشروبات الکلی در آن ها متداول بوده و در فرهنگ آن

ها به عنوان یک ناهنجاری و یا یک مسئله شناخته نشده،
بیش تر است.
هرچه سن افراد باالتر می رود میزان گرایش به
مصرف در آنان کم تر می شود.
هم چنین میانگین مصرف در افراد مجرد بیش
تر از متاهالن است.
این عوامل را به عنوان عمده عوامل گرایش افراد در
ایران به مصرف مشروبات الکلی می توان قلمداد کرد.
شاید خوانندگان گرامی عوامل و متغییرهای دیگری نیز
در قالب فرضیه به عوامل آورده شده در باال بیافزایند که
حاصل تجربه زیستی و یا مشاهدات عینی آنان است.

اجـــــتماعی

یک کارگاه خانگی تولید
مشروبات الکلی دست ساز -
عکس از مشرق نیوز

سالمت شهروند در بند قواعد
شریعت
محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
اخبار مربوط به تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی
دست ساز ،برای کسانی که در ایران زندگی می کنند و با
زندگی مردم در مناطق مختلف کشور آشنایی دارند ،اص ًال
خبر عجیبی نیست .اما در مهرماه سال  ،1397به یکباره
آمارهای عجیبی از چند مورد از تلفات ناشی از مصرف این
مشروبات ،در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد؛ به طوری که
به گزارش ایلنا در روز  23مهر ،رحمانی فضلی ،وزیر کشور
گفت« :طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان پزشکی
قانونی ،در این مشروبات الکلی دست ساز ماده متانول
که استفاده صنعتی دارد ،مورد استفاده قرار گرفته و همین
موضوع منجر به مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شده
است .بنابراین الزم است پروتکلی توسط وزارت بهداشت و
صمت نسبت به نظارت دقیق و جدی در نحوه تولید ،توزیع
و مصرف متانول تهیه شود».
روزنامه اعتماد در روز  21مهر و به نقل از سرپرست
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سازمان اورژانس ایران ،خبر داد« :از نیمه شهریور ماه تا ۱۷
مهر ۷۶۸ ،نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی
متانول مسوم شده اند» .بر اساس این گزارش از این تعداد،
 ۱۷۰نفر کلیه های خود را از دست دادند ۱۶ ،نفر نابینا
شدند و  ۶۹نفر جان خود را از دست دادند.
روزنامه اطالعات هم در روز  17مهر ،به نقل روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،اعالم کرد« :تعداد مراجعه
کنندگان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف
مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز در بندرعباس به ۲۴۶
نفر رسید که ۱۰نفر از این تعداد به خانم ها تعلق دارد .حال
برخی از این افراد وخیم است ،متاسفانه  ۱۹نفر از این تعداد
جان خود را از دست داده اند و  ۷نفر بدحال هستند .تاکنون
 ۱۳۱نفر از این افراد دیالیز و  ۱۴۰نفر ترخیص شده اند».
هم چنین خبرگزاری ایسنا روز  28مهر ،از مرگ  ۲۸نفر بر
اثر مصرف مشروبات الکی مسموم در استان البرز خبر داد.
بر اساس این گزارش ،حمید درفشی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان البرز ،اعالم کرد« :در ماه های شهریور و مهر
تعداد  ۳۵۷نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم شده
اند و  ۲۸نفر از آن ها جان خود را از دست داده اند» .آقای
درفشی سن افرادی که با مسمویت مصرف مشروبات الکی
به مراکز درمانی مراجعه کرده اند را بین  ۱۲سال تا ۶۰
سال اعالم کرد و گفت که  ۳۷نفر از این مسموم شدگان
زن هستند.
خبرها در این مورد زیاد است ،اما این که چرا در مهرماه
 ،1397میزان کشته ها و مسموم شده ها تا این حد زیاد
شده ،احتماالً ناشی از تولید انبوه و غیراستاندارد مشروب
در داخل کشور ،در پی کاهش ورود قاچاقی مشروبات به

کشور به خاطر افزایش قیمت ارز باشد .البته این می تواند
یک فرضیه باشد .چون اکثر مشروبات استانداردی که در
کشور مصرف می شوند ،به صورت قاچاقی وارد کشور می
شوند و این نوع واردکردن ،قطع ًا هزینه زیادی دارد و از
طرفی ،با افزایش سرسام آور قیمت ارز در چند وقت اخیر،
طبع ًا هزینه واردات آن و هزینه خرید آن بر طبق پول ایران،
افزایش بیش تری داشته است .لذا در این وضعیت ،ممکن
است برخی افراد سودجو ،دست به تولید غیراستاندارد و
غیربهداشتی این قبیل مشروبات بزنند .اینجانب شخص ًا در
چند روز گذشته ،شاهد مورد جالبی بودم .موقعی که کیسه
زباله را بیرون می گذاشتم ،متوجه شدم که سرایدارهای
ساختمان های محله در حال فروش شیشه های مشروب
به یک خریدار ضایعات هستند ،ظروفی که در زباله های
ساختمان های خود پیدا کرده اند .با آن ها وارد گفتگو شدم.
ظاهراً کسانی که ضایعات می خرند ،شیشه های مشروب
مصرف شده و خالی شده را در خیابان های باالشهر و از
سرایدارانی که شیشه ها را از میان زباله های ساختمان های
خود پیدا می کنند ،می خرند و جمع می کنند .جالب تر این
که ،هرچقدر برند و آرم شیشه مشروب معروف تر باشد،
ظرف آن گران تر خریده می شود .افرادی این شیشه های
خالی را می خرند و مشروب می سازند و مشروب دست ساز
و عمدت ًا تقلبی را داخل آن می ریزند ،و با نام مشروب اصل
(و در واقع تقلبی) ،و با قیمت پایین به مردم می فروشند.
این بحران اجتماعی ،ناشی از ممنوع بودن خرید ،فروش
و مصرف مشروب در ایران است .و دلیل این ممنوعیت
هم طبع ًا فقهی و شرعی است .در قانون مجازات ایران و
در کتاب دوم (کتاب حدود) ،و در فصل ششم (مصرف
حدی برای مصرف
مسکر) ،مجازات  80ضربه شالق ّ
مسکرات تعیین شده است .در عرف و رویه و هم چنین
سایر قوانین ،هرگونه ،خرید ،فروش ،صادرات ،واردات،
نگهداری ،مصرف و غیره تمامی مشروبات ،به کلی ممنوع
است.
از آن جا که عمل به شرعیات ،در ذات خود ،متعلق به امر
خصوصی است ،لذا ورود عریان احکام شرعی به قوانینی
که مستقیم ًا با حقوق عمومی در ارتباط است ،حتی با
ذات شرع هم تطابق چندانی ندارد .در شرع ،انسان ها در
حقوقی عمومی ،به طور بالقوه ،مسلمان فرض می شوند ،نه
بالفعل ،هرکسی که با شهادتین مسلمان می شود ،در حوزه
خصوصی خود و در رابطه با خدای خود ،ملزم به پایبندی
به مسائل شرعی است؛ باید نمازش را بخواند ،روزه اش را
بگیرد ،چشم خود را از نگاه به نامحرم دور بدارد و از خوردن
و آشامیدن آن چیزهایی که دین منع شده است ،اجتناب
ورزد .طبع ًا این فقره از اعمال ،قابل تسری به قوانین عمومی
نیستند .مث ًال نمی توان قانون وضع کرد که همه باید نماز
بخوانند .تنها چیزی را می توان ممنوع کرد و یا برای آن
مجازات و جریمه و غیره تعیین نمود که مستقیم ًا به حقوق
عمومی مربوط باشد و یا این که حقوق خصوصی انسانی
را ،خدشه دار کند .می توان قانون وضع کرد که کسی در
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حالت مستی در خیابان و کوچه و محل عبور مردم حضور
نیابد و یا هنگام مستی ،پشت فرمان اتومبیل ننشیند (همان
طور که در کشورهای سکوالر هم کم و بیش این فقره در
قوانین وضع شده اند) ،اما نمی توان قانون وضع کرد که
مث ًال یک شخصی در خانه خود مشروب نخورد؛ چون اص ًال
شدنی نیست.
هم چنین جامعه ایران ،یک جامعه مسلمان یکدست نیست؛
اوالً ،بخش کوچکی از جامعه ایران ،غیرمسلمان اند و از
پیروان ادیان دیگر هستند ،و ثانی ًا ،بخشی از جامعه هم به
دالیلی یا معتقد به هیچ دینی نیستند و یا این که مسلمان
هستند و پایبندی اندکی به شرعیات دارند .این قبیل از
شهروندان می توانند از حق خرید و مصرف اصولی مشروب
برخوردار شوند .فقها ،از باب “مقدمه حرام” بودن ،مخالف
آزادی خرید و فروش مشروب برای شهروندان غیرمسلمان
هستند .مقدمه حرام بدین معنی است که یک چیزی فی نفسه
حرام نیست ،اما می تواند مقدمه و وسیله ای برای عمل حرام
شود .در حالی که اگر مبنا بر این باشد ،خرید و فروش خیلی
چیزها هم باید ممنوع باشد؛ مث ًال چاقو ،که می تواند برای
بدترین عمل ممکن یعنی قتل هم به کار برود.
تا زمانی که مبنای نظام حقوقی و سیستم قانونگذاری ایران،
بر فقه و شریعت است ،این مشکالت هم خواهد بود .ای
کاش فقها ،همانند وظیفه ای را که خداوند به پیامبر اسالم در
قرآن متذکر شده ،برای خود قائل باشند و آن وظیفه تذکر
ست َع َلی ِهم ب ِ ُم َس ِ
یطر»؛ یعنی
أنت ُم َذ ِّکر ،ل َ َ
استَ « :ف َذ ِّکر انّما َ
«تو تذکر بده ،که ته فقط تذکردهنده هستی و هیچ تسلطی
بر آن ها (مردم) نداری» .ای کاش فقها ،فقط حق داشته
باشند که با منطق و استدالل ،شرعیات را به مردم تبیین کنند
و اگر کسی خواست ،عمل کند و اگر کسی نخواست ،به آن
عمل نکند ،و مبنای قانونگذاری ،صرف ًا بر پایه عرف و تجربه
بشری باشد؛ نه قواعد شرعی ادیان و یا تلقی های ایدئولوژی
ها و مکاتب بشری و غیره.
در این مبحث ،سالمت شهروندان و مردم ،در بند قواعد
شریعت می افتد .حتی در فقه و شریعت هم برای حفظ جان
انسان ها و عدم زیان رساندن به انسان ها تاکید زیادی شده
است .قاعده الضرر ،یکی از مهم ترین قواعد فقهی اسالم
است« :ال ضَ َر َر و ال ِضرار فی االسالم»؛ یعنی این که هیچ
ضرری و ضرر رساندنی در اسالم نباید باشد .ممنوعیت
خرید و فروش مشروب ،باعث شکل گیری باندهای ساخت
مشروبات تقلبی شده است .این مشروبات جان انسان های
زیادی را به خطر انداخته و تاکنون ده ها انسان را به کام
مرگ فرستاده است .شاید گفته شده است این شهروندان
علیه خودشان اقدام کرده اند و باید چش م و گوش خود را باز
می کردند تا دچار این خطر نمی شدند .اما یکی از وظایف
ذاتی حکومت این است که خطرات را از شهروندان دور
نماید و زمینه های خطر را از بین ببرد .آزاد شدن خرید و
فروش مشروب (طبع ًا با قوانین روش مند و دقیق) ،خطری
برای سالمت جامعه ندارد؛ حتی برای دیانت جامعه هم
خطری به وجود نمی آورد.
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نگاهی به میگساری در کشورهای
اسالمی
علی کالئی
فعال حقوق بشر
بحث پس از بیش از یک هزاره هم چنان ادامه دارد.
آیا معنای کلمات خمر و بحثی که در مورد آن چه
سکرآور است مطرح می شود ،عام بر هر نوشیدنی
است که مست کننده باشد و یا تنها زمانی این معانی
مراد می شود که آن قدر نوشیده شود تا فرد مست
گردد؟ بحثی در مورد شرب خمر و مستی که هم
چنان هم ادامه دارد .البته در این میانه قولی است عام
و اقوالی است بعض ًا خاص .قول عام در میان تمام
مسلمین ،از شیعه و تا اهل سنت بر حرمت مطلق
شرب خمر است .اما گاهی در این میان می شود حرف
های دیگری هم شنید .البته نویسنده متخصص امور
اسالمی نیست .پس آن چه می نویسد ،فهمی است از
آن چه که با خواندن و شنیدن و دیدن دریافت کرده
است.
چنان که که گفته شد ،نظر مبنی بر حرمت مصرف
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آن چیزی است که امروزه به آن مشروبات الکلی می
گوییم .چهار آیه در قرآن صراحت بر آن دارد و حتی
اگر در آن نفع و سودی هم هست ،بنا بر نظر قرآن
در آیه  219سوره بقره ،ضررش بیش تر است80 .
ضربه شالق حد شرب خمر است که در ماده 174
قانون مجازات اسالمی نیز بدان تصریح شده است .این
ماده می گوید« :حد شرب مسکر برای مرد یا زن 80
تازیانه است .تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت
تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می
شود» .اثباتش هم به دو راه میسر است .اول اقرار فرد
نوشنده و دوم شاهدین .دو شاهد مرد به طریق همان
قصه شهادت در سنت اسالمی.
در فقه اهل سنت هم قصه به همین منوال است .در
صحیح بخاری نقل است که «ابو برده از پدرش و او
از ابوموسی اشعری روایت می کند که رسول اهلل او را
به یمن فرستادند و در مورد نوشیدنی های اهل یمن از
وی پرسیدند ،و او در پاسخ فرمود :بتع و مزر ،از ابو
برده پرسیده شد که “بتع” چیست؟ پاسخ داد“ :بتع”
نبیذ عسل و “مزر” نبیذ جو می باشد ،سپس فرمود :هر
مست کننده ای حرام است»)1( .
اما در میان این بحث ها ،حرف های دیگری نیز زده
شده است .حرف هایی که گاه صدای سنتی ها را در
آورده و اعتراضشان را برانگیخته است .مث ًال مصطفی
راشد ،از شیوخ مصری که در سال  1393در مسجد
سیدنی استرالیا خطیب بوده ،در مباحثه ای تلویزیونی
در همان زمان گفته است« :قرآن تنها مستی را حرام
می داند و آیه ای در کالم اهلل مبنی بر حرام بودن
شراب وجود ندارد» .وی با استناد به آیه  43سوره
نساء ،ادامه داده است« :هر آن چه در این باره در
قرآن کریم هست ،مربوط به حرام بودن مستی است و
درباره تحریم خود شراب صدق نمی کند» .او در ادامه
هم گفته که« :با توجه به این آیات نمی توان دروغ را
به خدا نسبت دهیم»)2( .
و البته حرف های او مخالفین بسیاری در میان علمای
هر دو جریان اصلی مسلمین دارد .نکته این جاست
که در برخی منابع در خصوص کلمه “خمر” گفته شده
که با توجه به نبود شراب انگور در مدینه در عصر
پیامبر و بودن شراب خرما ،خمر هر مایع مست کننده
ای را شامل می شود .در واقع در اصل معنی کلمه
میان اهل نظر اختالف است .ایض ًا بحث هایی نیز
مطرح شده ،چونان که پیش تر اشاره شد که نوشیدن
مشروبات الکلی به شرطی که موجب مستی نشود،
بالاشکال است .بحث ها هنوز هم هست .فتاوی عامی
هست و برخی فتاوی شاذ و خاص که بعد از طرح،
همیشه مخالفت هایی جدی را برانگیخته و جماعتی از
متعصبین را که اهل تعصب و فریاد اند و نه اهل بحث
و تعقل ،به واکنش می اندازد که کف بر لب فریاد وا
اسالما سر دهند و به جای اندیشه ورزی به فریاد زدن

مشغول باشند.
شاید در این میانه پرسش بشود که آخر چرا؟ دلیل
این ممنوعیت چیست؟ این دلیل آیا نقلی است یا
عقلی؟ آن چه از ظاهر استدالل ها به نظر می رسد -و
با توجه به همان فهم فوق الذکر که با ارجاع به نص
آیات و روایات مطلق نوشیدن هر مست کننده ای را
حرام می داند ،-باید گفت که در بادی امر ،این مسئله
نهی ،نقلی است .و البته پس از آن ،استدالل های عقلی
با استناد به متن قرآن ( 219سوره بقره) که از مضاری
بیش از منافع این گونه نوشیدنی ها سخن می گوید،
پای استدالل های عقلی و ارجاع به برخی سخنان
پزشکان باز می شود .از سوی دیگر ،حرمت نوشیدنی
های الکلی و مست کننده امری اجماعی میان علمای
همه مکاتب فکری سنتی اسالمی است و چون اجماع
اوالً ،چهارمین دلیل از ادله اربعه فقهی (در شیعه) است
و ثانی ًا ،در این نگاه امر اجماعی نقل شده از اصحاب
اجماع ،امری صادق است و نه حتی تائید شده ،پس

با توجه بر این اجماع ،حرمت این گونه نوشیدنی ها
به طور مطلق اثبات می شود .البته چونان که گفته
شد ،تالش هایی در خصوص عقلی تر شدن استدالل
ها در این خصوص و ایض ًا کاستن اجماع به امری
صرفا تائید کننده و گشتن دلیل برای مسئله شده است
که بعض ًا منجر به برخی فتاوی شاذ هم شده یا ممکن
است بشود .اما در میان معتقدین متعصبی که هرگونه
سخن غیرقابل درکی برایشان مصداق بدعت و انگار
ضروری دین و امثالهم تعریف می شود ،گفتن این
سخنان شاذ البته دل شیر می خواهد و سری نترس.
( )3و ()4
ً
اما با وجود این حرمت تقریبا اجماعی مصرف
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مشروبات الکلی ،حتی به قدر غیرمست شدن،
کشورهای مسلمان نشین -یا آن چه که در جهان به
عنوان کشورهای اسالمی معروف اند ،-بسیار اند که
در آن ها نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی برای
همه ،از مسلمان تا غیرمسلمان مجازات حکومتی
ندارد و در واقع نوشیدن یا عدم نوشیدن آن به اراده
آزاد شخص مسلمان واگذار شده است.
پیش از نام بردن برخی کشورها باید یک نکته را
مد نظر قرار داد و آن هم توجه به نظام حکومتی آن
هاست .بخشی از این کشورهای اسالمی دارای قانون
اساسی و قوانین موضوعه سکوالر است و ساخت
حکومتی دمکراتیکی دارند .منظور از سکوالر در این
جا ،جدایی نهاد دین از نهاد قدرت است؛ به صورتی
که نهاد دین توجیه کننده نهاد قدرت نباشد .یعنی
دین ،نقش اجتماعی خودش را در متن جامعه بازی
می کند ،اما حضور سیاسی به عنوان عامل اصلی در
امر حکومت و قانونگذاری ندارد .اما بخشی دیگر از

این کشورها ،یا تازه پا به عرصه دارا بودن ساختی
دمکراتیک گذاشته اند-به مانند افغانستان و عراق
پس از جنگ که هنوز از خاکستر جنگ برنخواسته
اند ،-یا دارای انواع و اقسام حکومت های اقتدارگرا
هستند؛ از پادشاهی عربستان سعودی تا شیخ نشین
های امارات متحده عربی و حکومت های جمهوری
اسالمی بی یا با والیت فقیه چونان پاکستان و ایران.
با احتساب این نکته اما می توان از زاویه امکان یا
عدم امکان مصرف مشروبات الکلی به کشورهای
اسالمی یا در واقع کشورهای با اکثریت ساکنان
مسلمان نگاهی انداخت .لیست کشورهایی که در
آن ها مصرف مشروبات الکلی ممنوع است ،مشخص

است :افغانستان که در آن فروش مشروبات الکلی
ممنوع است و اما خبرگزاری جمهور افغانستان ،در
 29آبان  ،1396خبر از فروش مشروبات الکلی
دیپلمات های خارجی در بازار سیاه افغانستان
داده است .یعنی فروشش ممنوع است و اما طالبان
مشروبات الکلی به طریقی آن را می یابند؛ به مانند هر
متاعی که ممنوع شود .سخنی مشهوری است که می
گوید :الناس حریص علی ما منع! ()5
بنگالدش با اکثریتی حدود  90درصدی از مسلمانان،
دیگر کشور مسلمانی است که مصرف مشروبات
الکلی در آن ممنوع است .برونئی نام کشور دیگری
است و بعد ایران .کشوری با جمعیتی بالغ بر 80
میلیون نفر که مشروبات دست ساز اخیراً باز هم دست
به کشتار مردمانش زده و حاکمیت هم چنان قصد
ذره ای نرمش را هم ندارد .کشوری که سرانه باالیی
در مصرف مشروبات الکلی دارد و حتی درصد میزان
مصرف مشروبات الکلی توسط نوشندگانش از ایاالت
متحده آمریکا باالتر است)6( .
در عراق به جز اقلیم کردستان عراق -که منطقه ای
خودمختار است ،-در الباقی آن این ممنوعیت به جای
خود است .در اندونزی هم در مغازه های کوچک
نشانی نیست و اما در مارکت های بزرگ و ایض ًا
مناطق توریستی امکان مصرف مفصل آن وجود دارد.
در هند و در برخی ایاالت هایش با اکثریت مسلمان
به مانند گجرات ،-این ممنوعیت وجود دارد.کشورهای لیبی ،کویت ،موریتانی ،عربستان سعودی،
سودان ،سومالی و یمن هم از جمله کشورهای ممنوع
هستند و در مالدیو و پاکستان تنها مسلمانان شامل
این ممنوعیت می شوند .در امارات عربی متحده هم،
امارت شارجه شامل این امر است.
اما کشورهای مسلمان دمکراتیک دیگر که قوانین
اساسی سکوالر هم دارند ،بعض ًا ممنوعیت هایی را
برای فروش و مصرف مشروبات الکلی اعمال کرده
اند .در مالزی ،مسلمانان از نوشیدن و خرید و فروش
مشروبات الکلی ممنوع اند .اگر مسلمانی از مالزیایی
ها در باری نشسته باشد و مشغول نوشیدن باشد و
پلیس شرعیت سر برسد ،فرد بازداشت شده و با او
برخورد می شود .البته این بحث باالخص در سال
های اخیر در مالزی بحثی داغ است .این که قوانین
مالزی باید سکوالر باشد ،یا باید با قوانین شریعت
همگام شود .احزاب اسالمگرای این کشور به شدت بر
اسالمی شدن قوانین اصرار دارند و غیرمسلمانان در
کنار احزاب و گروه های مختلف مسلمان نواندیش
که عموما از فرهیختگان و دانش آموختگان جامعهمالزی هستند ،-بر سکوالر بودن قوانین اصرار می
ورزند .فشارها باالخص در اواخر دوره نجیب تون
رزاق ،نخست وزیر سابق مالزی از سوی اسالمگرایان
بیش تر شد و اما با انتخاب ماهاتیر محمد و بازگشت
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او به قدرت می توان امید داشت که مالزی به ثبات
سابقش برگردد.
کشوری با اکثریت مسلمان؛ این بار ترکیه .نوشیدن و
مصرف و خرید و فروش مشروبات الکلی در آن آزاد
است و اما در شهرهای کوچک و عموم ًا مذهبی ترکیه
برخی ممنوعیت ها و محدودیت ها اعمال می شود.
برخی پناهجویان ایرانی در شهرهای کوچک ترکیه
شکایت می کنند که مجبورند مشروب مصرفی شان
را در پاکت های سیاه و به صورت قاچاقی حمل کنند.
جو عمومی برخی شهرها فضا را بر نوشندگان تنگ می
کند .از سویی دیگر در ترکیه ،استانبول همیشه زنده
و اسکی شهیر شاداب و آنکارا و ازمیر و شهرهای
دیگرش را هم دارد که در آن می و میگساری حتی
بعض ًا در تمامی  24ساعت آزاد آزاد است.
کشور دیگر مصر .کشوری که سه هزار سال تاریخ
آبجو سازی دارد و اما مبادله الکل در این کشور هنوز
به گونه ای زیرمیزی است .گفته می شود در مصر
مبادله زیرمیزی الکل توسط مسلمانان وجود دارد و
البته برای مسیحیان و دیگران معتقد به ادیان دیگر،
خرید و فروش الکل آزاد است)7( .
دو نکته در این قیاس میان کشورها حائز اهمیت
است .اول مسئله نوع حکومت و قانون اساسی آن
هاست .نظام های دمکراتیک با قوانین اساسی سکوالر
یا ساخت هایی نزدیک به آن ها در خصوص شرب
خمر برخوردی روادارانه دارند و نوشیدن یا عدم
نوشیدنش را بر عهده خود شخص می گذارند .البته
این مطلق همه کشورهای اسالمی که مجوز خرید و
فروش مشروبات الکلی را صادر کرده اند ،نیست.
چونان که گفته شد مث ًال در مالزی ،این مسئله برای
مسلمانان محدودیت دارد؛ اما به شرطی که پلیسی
بیاید و برخورد کند و البته اگر نیاید ،قصه همان
است که می گویند دزد نگرفته پادشاه است! در برخی
کشورها چونان ایران و عربستان سعودی شرب و
خرید و فروش مشروبات مطلق ًا ممنوع است .اما در
همین عربستان سعودی واردات آن اخیراً و تنها برای
هتل ها و میهمانان خارجی غیر مسلمان غیر سعودی
آزاد می شود .در امارات عربی متحده در یک شیخ
نشین مصرف الکل بخشی از زندگی رایج آن جاست
و در یک شیخ نشین دیگر ممنوع .در هند همین قاعده
بر اساس ایاالت مراعات می شود.
نکته دوم جامعه و سنت های آن است .هر جا جامعه
سنتی تر و مذهبی تر است ،مصرف مشروبات الکلی
در آن جا کم تر است و این امر بیش تر قبیح به
نظر می رسد .شهرهای مختلف ترکیه نمونه و نشانه
ای از آن است .تفاوت مشخصی میان امکان و میزان
مصرف به نفر مشروبات الکلی ،مث ًال در میان شهرهای
کایسری یا نوشهیر تا اسکی شهیر و استانبول وجود
دارد .در مالزی هم وضعیت به همین منوال است.

مصرف مشروبات الکلی در کواالالمپور امری عادی
است .اما همین که از مرکز این کشور دور می شویم
و به شهرهای کوچک تر می رسیم ،وضعیت متفاوت
می شود .در برخی ایالت ها مثل ایالت کالنتان هم
ک ًال مصرف مشروبات ممنوع است .در واقع میزان یا
امکان مصرف مشروبات الکلی ،فارغ از بعد قانونی
آن ،تابعی از فضای اجتماعی موجود است .می تواند
مصرف مشروبات الکلی ممنوع نباشد و اما شرایط
جامعه به گونه ای اقتضا کند که فرد مصرف کننده
مجبور شود که در پاکت سیاه ،در کیف و در جایی
مخفی این مشروب را جابه جا کند .در واقع این مخفی
کاری نه از ترس پلیس و قانون ،که ترس نگاه و
حرف و برخورد مردم انجام می شود.
مصرف مشروبات الکلی ،چونان که گفته شد و بنا بر
توافق اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه و سنتی،
شرع ًا حرام است و قاعدت ًا مسلمانان شریعت محور
نباید از این گونه نوشیدنی ها استفاده کنند .اما نکته
این جاست که امکان آن در کشورهای اسالمی بنا به

دو مبنای پیش تر گفته شده ،تغییر می کند.
شاهدان دهه های پیش ،پیش از انقالب بهمن  ،57بر
سر در مسجد هدایت بیتی را دیده اند که به خواست
آیت اهلل سید محمود طالقانی در آن جا نصب شده
بود .بیت از یک دوبیتی از باباطاهر عریان بود و می
گفت :متاع کفر و دین بی مشتری نیست /گروهی
این ،گروهی آن پسندند.
طالقانی برخورد دین با معتقدان را از سر اجبار نمی
دانست و سهم را بر انتخاب مردمان می داد .قصه
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دیگری نیز از سید موسی صدر در لبنان مطرح است
که او در جایی شراب سفارش داده و بعد قطعه ای از
جگر گوسفند را در شراب انداخته و بعد از تغییرات
در جگر گوسفند به موعظه در نهی شراب نشسته
است .در واقع نه از موضع حکومتی که تالش کرده
تا از موضع استداللی با مسئله برخورد کند .برخوردی
که امروز در میان کشورهای اسالمی غریب است.
دینداران و مبلغان رسمی دین در کشورهای اسالمی
بیش تر از منطق اجبار برای نهی استفاده از مشروبات
الکلی استفاده می کنند تا از منطق استدالل .در واقع
انگار خود حضرات ،مسئول فرستادن مردمان به بهشت
اند .عموم ًا هم کسانی که می خواستند و می خواهند
مردمان را به بهشت بفرستند ،برای خالئق جهنم ساخته
اند؛ جهنمی از اجبار و زور و سلب اختیار خالئق.
پانوشت ها:
 -1شرب مسکرات در قرآن و سنت حرام است ،وبسایت جامع
فرق ،ادیان و مذاهب 4 ،آبان ماه 1394
 -2اندر فتاوی شیخ مصری؛ قرآن مستی را حرام می داند نه

عکس از جام نیوز
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شراب!  +پاسخ شیعه ،خبرگزاری ایکنا 15 ،آذرماه 1393
 -3پنج دلیل بر حرام بودن شراب ،پایگاه اینترنتی شفقنا-
افغانستان 4 ،اردی بهشت ماه 1393
 -4اجماع از دیدگاه امام خمینی ،ویکی فقه
 -5فروش مشروبات الکلی دیپلماتهای خارجی در بازار سیاه
افغانستان ،خبرگزاری جمهور افغانستان 29 ،آبان ماه 1396
 -6مصرف مشروبات الکلی در ایران بیشتر از آمریکا ،پایگاه
خبری و اطالع رسانی رکنا 3 ،مرداد ماه 1396
 -7نوشیدن الکل در مصر رازی آشکار است ،پایگاه اطالع
رسانی مونیخز( ،)Munichesآگوست 2016
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کــــــتابخانه
شرب خمر و مجازات هایش

نام کتاب :جرم شرب خمر در رویه دادگاه ها
نویسندگان :گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
ناشر :انتشارات چراغ دانش
نوبت چاپ :اول۱۳۹۶/

ماه گذشته شاهد مسمومیت و فوت تعداد زیادی از مصرف
کنندگان مشروبات الکلی در ایران بوده ایم .گزارش ها حاکی
از قربانی شدن افرادی است که نه از استاندارد بودن مشروبات
الکلی مصرفی شان اطمینانی حاصل می کنند و نه عموم ًا از
قوانین مرتبط با جرمی به نام “جرم شرب خمر” در قوانین
کشور اطالعی دارند.
در همین راستا ،گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش در سال
 96دست به تالیف و انتشار کتابی با عنوان “جرم شرب خمر
در رویه دادگاه ها” زدند تا چه برای پژوهندگان علم حقوق و
چه برای مخاطب عام به تشریح مباحث حقوقی مرتبط با این
جرم تعیین شده در قانون مجازات اسالمی بپردازند.
در این کتاب پس از معرفی جرم شرب خمر و نمونه گزارش
مربوط به آن ،در مبحث اول با عنوان “روند عملی رسیدگی به
جرم در دادسرا و دادگاه” به طرح چند گفتار دست زده و بحث
هایی چون تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح ،ارجاع
پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ،ارجاع پرونده
به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی و اجرای حکم در
دادسرای محل وقوع جرم را در ذیل آن ذکر کرده است.
در مبحث دوم اما این کتاب به سراغ ارکان تشکیل دهنده جرم
شرب خمر رفته و به بررسی عناصر قانونی ،مادی و معنوی
این جرم اقدام کرده و بحث حقوقی مبسوطی را در این زمینه
ارائه داده است .در مبحث سوم اما شرایط حد و مراحل اثبات
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آن بحث شده و در شش گفتار شرایط حد مسکر ،اثبات شرب
خمر ،مجازات شرب خمر ،کیفیت اجرای حد شرب خمر،
سقوط حد شرب خمر و مسئولیت شخص مست مورد بررسی
قرار گرفته است.
پس از آن این کتاب به سراغ مسئله “جرم شرب خمر در
آرای دیوان عالی کشور” رفته و در مبحث اول با نگاهی به
آرای شعب دیوان عالی کشور در این خصوص ،به بررسی این
آرا در خصوص مواردی چون اقدام نوع ًا غیرکشنده نتیجه این
شرب ،شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل و جرح باز
مرتبط با این مسئله ،اقرار به شرب خمر و بحث جواز رد مال
در خصوص سرقت های مرتبط با این جرم پرداخته است.
در این کتاب هم چنین به آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر،
ناظر به مسئله شرب خمر پرداخته شده و و با عناوینی چون هر
مستی موجب مسلوب االراده شدن نیست ،شرط رجوع بیمه
گر در بیمه شخص ثالث به راننده به علت مستی ،نگهداری
مشروبات الکلی دست ساز ،نگهداری مشروبات الکلی به
عنوان مقدمه شرب خمر ،اثبات بزه شرب خمر از طریق تست
الکل سنج ،حضور در جشن مختلط ،حمل مشروب الکلی
بهعنوان مقدمه شرب خمر و غیره به بررسی حقوقی مسئله از
زوایای مختلفی دست زده تا نگاه قانونگذار را در این حوزه به
طور کامل و با زبانی حقوقی شرح دهد.
در این کتاب ،در ادامه ،بحث هایی چون “توبه به عنوان قرار
ضمنی” و یا بحث های مرتبط با پزشکی قانونی و مسئله شرب
خمر هم طرح شده است که عالقمندان می توانند با نگاه حقوقی
موجود در قوانین حاکم در ایران در این حوزه آشنا شوند .به
علوه این کتاب مشتمل بر عناوین مختلف دیگری نیز هست
که می توان با تهیه آن از مرجعی خوب در خصوص مسائل
مختلف حقوقی مرتبط با مسئله جرم شرب خمر در قانون
مجازات اسالمی جمهوری اسالمی ایران استفاده کرده و دانست
و بهره برد؛ وقتی که قانونگذار حتی بحث هایی مثل شرب خمر
شخص ایرانی در خارج از کشور را هم فراموش نکرده است.

