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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...

آیا افراد دارای معلولیت باید از حقوق ویژه ای بهره
مند باشند؟ /وحید حجه فروش
سیاوش عباس زادگان :مطلب جالبی بود و حتی دیدگاه
خود من در مورد معلوالن را تغییر داد .بیش تر برایم این
جالب بود که خود این افراد به چنین درکی رسیدند که
مسئله را این طور می بینند .من که تا به حال هربار معلولی
را دیدم ،خودم یا دیگران ناخواسته با همان نگاه خیریه
محور به او کمک کردیم .در اصل باید گفت که ما به آن
ها ترحم می کنیم.

درباره مقاله:

نگاهی به مشکالت روزمره معلوالن در ایران؛ در
گفتگو با محمدرضا صیداوی /سیاوش خرمگاه
علیرضا چگینی :فکر کنم بدترین مسئله این است که
آقای صیداوی از طرف پدرش هم آزار می بیند .کاش
حداقل خانواده شرایط بهتری را برایشان مهیا می کرد.
البته قضاوت کردن پدرش هم درست نیست .شاید آن
پدر هم سال ها مجبور شده که زندگی اش را وقف
فرزندش کند .در چنین شرایطی وظیفه دولت است که
حمایتشان کند و برایشان پرستار بگیرد.
آنا علیم :نمی دانستم که پولی که بهزیستی به معلوالن
می دهد ،تا این حد کم است .واقع ًا با  50هزار تومان و
 160هزار تومان در ماه چه کار می شود کرد؟ من چند
سالی است که ایران زندگی نمی کنم اما حتی آن موقع
که ایران هم بودم ،این پول ها جوابگوی خرج و مخارج
نبود .معلوالن که نمی توانند کار کنند ،پس باید به میزانی
حقوق بگیرند که آن پول الاقل کفاف خورد و خوراک و
پوشاک و هزینه های درمانشان را بدهد .این وضعیت که
فاجعه بار است.
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رضا گلزاری :متاسفانه شرایطی که ما معلوالن در ایران
داریم تصورش هم برای خیلی ها غیرممکن است .هیچ
کس به ما توجه نمی کند و حتی در مقایسه با کسانی که
در جنگ هم معلول شده اند ،به ما ظلم می شود .آن ها
کمک ها و سهمیه های زیادی از دولت و بنیاد جانبازان
می گیرند و از طرفی مردم هم وقتی می فهمند جانباز
هستند ،با احترام برخورد می کنند .اما گاهی چیزهایی از
مردم می شنوم که هیچ وقت فراموشم نمی شود و همیشه
این حرف هایشان عذابم می دهد .مث ًال یک بار شنیدم
یکی از همسایه هایمان به پسربچه اش می گفت اگر
سوار موتور شود ،پایش مثل من چالق می شود و تا آخر
عمرش بدبخت است.
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دیــــــــدهبان
□ برگزیده اخبار
● دادگاه شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی برای
یک متهم به چرای غیر مجاز دام ،حکم جایگزین حبس
صادر کرد.
● مهدی حاجتی ،عضو شورای شهر شیراز که به دلیل
حمایت از بهاییان از حضور در شورای شهر منع شده بود،
پس از  ۴ماه و نیم در جلسه شورای شهر شیراز حاضر شد.
● نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم تشییع پوران
شریعت رضوی ،نویسنده و همسر علی شریعتی در حسینیه
ارشاد شدند.
● وزارت اطالعات مانع برگزاری مراسم بزرگداشت
فروغ تاج بخش که به نام “مادر لطفی” شناخته می شود،
شد.
● حکم ممنوع الخروجی مریم ممبینی ،همسر کاووس
سیدامامی از متهمان پرونده موسوم به فعاالن محیط
زیستی ،تمدید شد.
● رئیس قوه قضاییه مدعی شد که هیچ محکومی با عنوان
“زندانی سیاسی” در زندان های ایران نداریم.
● مدیر کل بهزیستی ایالم از ثبت  ۹۸مورد ازدواج زیر
 ۱۵سال ( ۹۴دختر و چهار پسر) در این استان در سال
جاری خبر داد.
● یک عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس اذعان داشت
که کارگران حدود  ۷۰درصد از قدرت خریدشان را از
دست داده اند.
● یک دستگاه مینی بوس حامل دانشجویان دانشگاه
آزاد واحد بناب در محور بناب به ملکان واژگون و  ۶تن
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مصدوم شدند.
● بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل معلمان در
شهرستان گناباد ۱۵ ،معلم مصدوم شدند.
● تصادف یک دستگاه تریلی با مینی بوس حامل دانش
آموزان در محور امیدیه به ماهشهر ،منجر به کشته شدن
دو نفر شد.
●  ۵دانش آموز کاشانی ،با نشت گاز از بخاری کالس
درس دچار گازگرفتگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.
● سپهر شهیدی قمصری ،دانشجوی ترم پنج موسسه
آموزش عالی سینا کاشان ،به دلیل بهایی بودن از دانشگاه
اخراج شد.
● مولوی محمدحسین گرگیج ،امام جمعه اهل سنت
آزادشهر به دادگاه ویژه روحانیت گرگان احضار و مورد
بازجویی قرار گرفت.
● وریا غفوری فوتبالیست ملی پوش تیم استقالل ،به دلیل
یادداشتی در صفحه شخصی اش علیه گفته های محمدجواد
ظریف ،به حراست وزارت ورزش احضار شد.
● جلسه دادگاه  ۸متهم پرونده موسوم به “فعاالن محیط
زیست” در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران برگزار شد.
● بکتاش آبتین ،رضا خندان مهابادی و کیوان باژن سه
عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شدند.
● پروین محمدی ،فعال کارگری و نائب رئیس اتحادیه
آزاد کارگران ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
● جعفر عظیم زاده ،فعال کارگری دبیر هیات مدیره
اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط نیروهای امنیتی
بازداشت شد.
● سپیده قلیان در پی واکنش به پخش اعترافاتش در
صداوسیما به همراه برادرش در منزل پدری شان بازداشت
شدند.
● اسماعیل بخشی ،فعال کارگری پس از پخش
اعترافاتش در در صداوسیما ،توسط نیروهای امنیتی در
منزل خود بازداشت شد.
● مامورین دادسرا با خواهر اسماعیل بخشی برخورد
فیزیکی کرده و به مادرش دستبند زده اند که منجر به
شوک عصبی و انتقال وی به بیمارستان شد.
● امیررضا علی پور هشتلی آملی ،رتبه یک کارشناسی
ارشد ،به اتهام توهین به رئیس جمهور به شش ماه حبس
محکوم شد.
● محمد نجفی ،وکیل دادگستری که در حال سپری کردن
محکومیت خود در زندان اراک است ،به دو سال حبس
دیگر و پرداخت  ۴۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
● با ورود موج جدیدی از زندانیان به زندان قزلحصار در
کنار شیوع شپش و ساس ،مواردی از ابتال به سل نیز در
این زندان رویت شد.
● در پی حمله نیروهای گارد ویژه زندان به بند یک و دو
زندان قرچک ورامین ،زنان زندانی مورد ضرب و شتم و
بدرفتاری مامورین قرار گرفتند.
● یکی از اهالی روستای چغاجانعلی کرمانشاه به نام زهرا
رحمتی ،به زندگی خود و دو فرزند خردسالش به دلیل فقر
خاتمه داد.
● در پی اعتراض به بازداشت و انتقال دو زن توسط

گشت ارشاد در محله نارمک تهران ،پلیس برای متفرق
کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کرد.
● یک دانش آموز  ۱۴ساله در قزوین بر اثر شلیک تفنگ
بادی توسط فرمانده یک پایگاه بسیج از ناحیه پا زخمی
شد.
● یک خودروی سوخت بر اثر تعقیب و گریز توسط
نیروهای سپاه در جاده ایرانشهر به نیکشهر دچار سانحه شد
و داوود زهروزهی ،راننده آن جان خود را از دست داد.
● ماموران نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان
یک خودروی حامل سوخت را مورد تعقیب و گریز قرار
دادند و منجر به واژگونی خودرو و کشته شدن راننده آن
شدند.
● یک شهروند بلوچ در شهرستان ایرانشهر به نام محمد
کرد که حامل سوخت بود ،با شلیک مستقیم ماموران سپاه
کشته شد.
● یک کولبر به نام بختیار حسنی در مناطق مرزی
شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود
را از دست داد.
● در پی شلیک نیروهای مرزبانی در نقطه صفر مرزی
شهرستان ماکو ،کولبری به نام حسین بلخکانلو اقدم ،کشته
شد.
● یک زندانی متهم به “قتل” در تهران پس از کسب
رضایت اولیای دم عالوه بر پرداخت دیه و حبس ،به ۱۰۰
ضربه شالق محکوم شد.
●  ۵تن از متهمان پرونده صرافان تهران ،در کنار سایر
مجازات ها مجموع ًا به تحمل  ۳۷۰ضربه شالق نیز محکوم
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کــــارتون ماه

کاری از مهدی صادقی

در حاشیه طرح “جمع آوری معتادان متجاهر
توسط سپاه و بسیج”
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شدند.
●  ۴نفر از متهمان شرکت دومان توکان در کنار سایر
مجازات ها مجموع ًا به  ۱۰۰ضربه شالق در مالءعام نیز
محکوم شدند.
● شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان اللی در استان
خوزستان ،یک متهم  ۲۷ساله را به اتهام “مباشرت در
سرقت یک قطعه مرغ” به  ۳سال حبس و  ۷۴ضربه شالق
محکوم کرد.
● سید محمود میر لوحی ،رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم
مقررات شورای اسالمی شهر تهران ،در پی شکایت
قالیباف شهردار سابق تهران از وی عالوه بر حبس به ۷۴
ضربه شالق تعزیری محکوم شد.
● میثم بهرام آبادی زندانی محبوس در زندان اوین به
دلیل شعارنویسی عالوه بر حبس به تحمل  ۶۲ضربه شالق
محکوم شد.
● حکم قطع دست یک متهم به “سرقت” به نام کسری
کرمی که توسط دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه صادر
شده بود ،به اجرای احکام رفت.
● تایید حکم اعدام شایان سعیدپور توسط دیوان عالی
کشور به وکیل این کودک-مجرم محکوم به اعدام ابالغ
شد.
● حکم اعدام محمد کلهری ،به اجرای احکام رفت تا این
کودک-مجرم در آستانه اعدام قرار گیرد.
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کودکان

□ نقش ماماهای تحصیل کرده برای کاهش ناقص سازی جنسی زنان
رایحهمظفریان
نویسنده و پژوهشگر

 6فوریه ( 17بهمن) روز جهانی توقف ناقص سازی جنسی زنان در
جهان است .سازمان ملل تخمین زده است که بالغ بر  200میلیون
زن و دختر در حال حاضر ختنه شده اند که بخش یا تمامی از اندام
تناسلی آن ها بریده شده یا آسیب دیده است .هم چنان هرساله بیش
از  3میلیون دختر در سنین نوزادی تا  15سال وجود دارند که در
خطر ختنه شدن قرار دارند .در حالی که ناقص سازی جنسی زنان
عمدت ًا در  30کشور آفریقایی ،خاورمیانه ای و آسیایی رخ می
دهد ،به دلیل حجم مهاجرین به سمت سایر کشورها تبدیل به یک
موضوع جهانی شده است.
از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ،ناقص سازی جنسی زنان عملی
است که به دالیل غیر پزشکی و با عوارض طوالنی مدت فیزیکی،
روانی انجام می شود .سخنگوی سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده
است که اگر ناقص سازی جنسی زنان با همین روند ادامه پیدا
کند ،تا سال  2030حدود  68میلیون دختر دیگر هم قربانی ختنه
خواهند شد.
همان طور که اشاره شد ناقص سازی جنسی زنان در بخش هایی از
خاورمیانه هم چنان انجام می شود .در میان کشورهای خاورمیانه
نیز ایران می تواند در دسته کشورهایی باشد که در مناطقی از
جنوب و غرب آن ناقص سازی جنسی زنان انجام می گیرد .این
عمل به صورت سنتی با تیغ ریش تراشی مردانه و توسط زنان
محلی انجام می گیرد .میزان برش و آسیب به بافت های اندام
تناسلی به آموزش دایه های محلی بستگی دارد؛ این که آن ها این

“از دیدگاه سازمان
بهداشت جهانی ،ناقص
سازی جنسی زنان
عملی است که به
دالیل غیر پزشکی و با
عوارض طوالنی مدت
فیزیکی ،روانی انجام
می شود”.
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عمل را از چه کسی یاد گرفته باشند و پیشینیان آن ها نیز آن را
چگونه انجام می داده اند .بنابراین نوع انجام عمل از روستایی به
روستایی دیگر می تواند کام ًال متفاوت باشد .از طرفی قشر دیگری
که الزم است آموزش های الزم در زمینه عوارض ناقص سازی
جنسی زنان را کسب کنند ،ماماهای تحصیل کرده هستند .چراکه
برخی از ماماها جهت گذراندن طرح و یا خدمت راهی مناطقی می
شوند که هم چنان ناقص سازی جنسی زنان در آن رواج دارد.
وظیفه این دسته می تواند آگاه سازی زنانی باشد که جهت مراقبت
های بارداری و زایمان به طور دائم به مراکز درمانی مراجعه می
کنند .اما سوال این جاست که ماماهای تحصیل کرده تا چه حد
نسبت به ناقص سازی جنسی زنان آگاهی دارند؟
اخیراً در پژوهشی که توسط زهرا بستانی خالصی و همکارانش
صورت گرفته ،میزان آگاهی ماماهای ایران نسبت به ناقص سازی
جنسی زنان سنجیده شده است .این که ماماهای تحصیل کرده تا چه
حد نسبت به این موضوع آگاهی دارند تا در شرایطی که قربانی یا
فرد در معرض خطر نیازمند کمک و راهنمایی بود ،بتوانند خدمات
مناسب را ارائه دهند .در این پژوهش در مجموع  168ماما شرکت
داشتند که یافته ها توسط پرسشنامه جمع آوری شده است .تنها
 20/23درصد شرکت کنندگان دانش خوبی نسبت به ناقص
سازی جنسی زنان داشتند و  41/67درصد نگرشی نسبت به این
عمل داشتند و حدود  3/58درصد به هیچ عنوان اطالعات کافی
نداشتند .هم چنین رابطه معناداری بین نگرش و سن ،تجربه کافی
و محل کار وجود نداشت .این پژوهش نشان می دهد که برای
افزایش دانش ماماها و بهبود نگرش آن ها نسبت به ناقص سازی
جنسی زنان ،ایجاد استراتژی های موثر احساس می شود.
امسال نیز کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در
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ایران با هشتگ #گامی_به_توقف تجربه های زنان ،مطالبی در
این زمینه را منتشر خواهد کرد.
طبق روال کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان
در ایران هر ساله مطالبی از مخاطبان منتشر می کند .در ادامه نیر
دلنوشته تازه ای از یکی از مخاطبان در نظر گرفته شده است .با این
امید که سنت های غلط هر چه زودتر به پایان برسند.
***
پنج ،شیش ساله بودم...
از آن اتفاق سال ها می گذرد .چیزی حدود بیست ت ت ت سال...
و به تنهایی در آغوش کشیدم ،بار سنگین بغض ها ،گریستن ها
و مضطرب شدن هایی که عنان از کف چنانم می داد که سر تا پا
وحشت می شدم و قلبم چنان به تپش می افتاد و می لرزیدم به
خود ،که پاهایم سست شده رهایم می کرد و دست هایم منقبض
شده به چنگم می گرفت.
کوچک بودم ...هر آن چه التماس و تالش الزم بود به جان بستم .از
چشمانم ساعت ها فرویش ریختم .حتی گریختم ...اما ابله جماعتی
که گیرشان افتاده بودم بازگرداندنم تا با تیغی در دست ،به نام سنت
بر جسم و روح و روانم حک کنند زنانگی و نجابتم را!
من آن روز از نجات خود درماندم .رهایم کردند وقتی تن نحیفم،
بسته در خون در گوشه ای از هال به دور مالفه ای از درد به خود
می پیچید ...و من غرق در اشک ،بی صدا ،مضطرب و ترسان فقط
می گریستم ...و آن ها که خرسند خیال می بافتند از به حد رساندن

“اما ابله جماعتی که
گیرشان افتاده بودم
بازگرداندنم تا با
تیغی در دست ،به
نام سنت بر جسم و
روح و روانم حک
کنند زنانگی و
نجابتم را!”
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حجب و حیا در من!
و منِ ...
من خسته ملول ،که تا سال ها بعد هم ندانستم چه مرگم
می شود وقتی لبه بران تیزی را ،هم چون کابوس دهشتناکی چنان
متصور می شوم که جلوی دیدگانم همه چیز غرق در خون در فجیع
ترین حالت ممکن بریده می شود و تمام وجودم را به رعشه می
اندازد!
زنان بسیاری آن روز را با من زیسته اند .به یاد می آوریم یکدیگر
را در رنجی که هنوز برایمان تمام نشده است .تا در امروزی که
بهانه ای شده برای از دست دادن زنجیرهایی که به وجودمان بستند
و برای پرده برداشتن از خشونت های آشکار و نهانی که از زن
بودنمان بر روح و روان مان کشیدند هم دیگر را فرا خوانیم ،تا
پژواک سکوت خود و همه زنانی باشیم که به مدارا با خشونت،
سال هاست که سازش یافته ایم.
پانوشت:
برای اطالعات بیش تر ر.ک به وبسایت و کانال تلگرام کمپین گام
به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران.

زندانیان

□ در زندان زنان چه می گذرد؟
در گفتگو با یاسمن آریانی و صبا کرد افشاری
گفتگو از سیمین روزگرد
در تاریخ  ۱۱مردادماه  ،۱۳۹۷تجمعی در تهران در اعتراض به شرایط
رو به افول اقتصادی و فساد برگزار شد که در پی آن بیش از ۵۰
نفر در آن روز دستگیر شدند .صبا کرد افشاری  20ساله و یاسمن
آریانی  23ساله ،دو تن از این بازداشت شدگان هستند که توسط
شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران ،به ریاست قاضی مقیسه ،هر کدام به
یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند .خانم ها کرد افشاری و
آریانی تجربه حبس در بازداشتگاه وزرا ،زندان قرچک و هم چنین
بند نسوان زندان اوین را دارند .در این شماره از خط صلح ،با این دو
زندانی سیاسی که اخیراً به مناسبت  ۲۲بهمن و تحت عنوان عفو از
زندان آزاد شدند ،گفتگو کرده ایم و از آن ها در مورد شرایط زندان،
مشکالت و بی قانونی هایی که با آن مواجه بودند و هم چنین ماجرای
عفوی که شامل حالشان شده است ،پرسیده ایم.
صبا کرد افشاری و یاسمن آریانی ضمن آن که از آزادی شان با عفو
راضی نیستند و آن را نمایشی خوانده اند ،در گفتگو با خط صلح از
شرایط وخیم زندان قرچک می گویند.
■ از ماجرای بازداشت خودتان بگویید و این که در طی مدتی که در
زندان بودید ،چه تجربه ای کسب کردید؟ آیا این بازداشت موجب شد
که دیدگاه شما نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران عوض شود؟
یاسمن آریانی :روزی که ما بازداشت شدیم ،یک خانم مسنی وسط
میدان اصلی تئاتر شهر در حال صحبت در مورد مشکالت دانشجویان،
وضعیت اقتصادی و بیکاری بود .جمعیت هم زیاد چشمگیر نبود .اما به
یک باره تعداد زیادی به سمت آن خانم حمله ور شدند و من مشاهده
کردم که او و تعدادی دیگر را دارند با خودشان می برند .تنها چیزی
که در آن لحظه به ذهنم رسید ،این بود که نباید اجازه دهم آن خانم
بازداشت شود و به همین خاطر دستش را گرفتم و کشیدم که مانع
شوم .همین واکنش باعث شد که خودم هم بازداشت شوم.
من از همان ابتدا شاهد بی قانونی بودم .وقتی در بازداشتگاه وزرا
بودم ،می شنیدم که خودشان می گفتند برای دستگیری ما هیچ
مجوزی نداشتند .برای همین هم چند ساعتی معطل بودیم تا اساس ًا
تعیین تکلیف شویم و ببینیم چه تصمیمی برایمان می گیرند .حتی
برای گرفتن تلفن های همراه ما هم هیچ مجوز و حکمی نداشتند .در
واقع همه امور در آن شب اول در وزرا سرسری صورت می گرفت.
در مدت حبس ام ،به این نتیجه رسیدم یکی از بزرگ ترین گروه
هایی که در حقشان اجحاف می شود ،زندانیان عقیدتی هستند .به این
دلیل که اکثر این افراد اساس ًا درگیر مسائل سیاسی نیستند و زندگی
خودشان را می کنند .با این حال به زندان می افتند؛ چون خدایی را
که به آن ها دیکته شده است ،پرستش نمی کنند .مث ًال نگین قدمیان
کسی است که در دانشگاه بهاییان ادبیات درس می داد و هنگامی که
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با شوهرش قصد خروج از کشور را داشت ،او را در فرودگاه دستگیر
می کنند و بدون این که حتی قاضی را ببیند 5 ،سال حکم می گیرد.
صبا کرد افشاری :در  11مردادماه ،با توجه به فراخوانی که از قبل
داده شده بود ،ما برای اعتراض به گرانی به میدان اصلی ولیعصر رفتیم.
جمعیتی برای اعتراض آمده بود ،با این حال تعداد ماموران و لباس
شخصی ها خیلی بیش تر بود .هنوز جمعیت هیچ شعاری نداده بود و
هیچ اعتراض خاصی شکل نگرفته بود که به یکباره ماموران حمله
کردند و با درگیری و ضرب و شتم ما را بازداشت کردند .ما را به وزرا
منتقل کردند و در آن جا رفتار بسیار اهانت آمیزی داشتند .فردای
آن روز ما را به بازپرسی اوین بردند و در آن جا بازپرس ،آقای شاه
محمدی ،کاغذی را به ما داد و گفت آن را امضا کنید .بدون این که
به ما مهلت خواندن آن برگه را بدهند ،امضایش کردیم؛ اما بعد متوجه
شدیم که بنا به ماده ای که در آن ذکر شده بود ،ما حق وثیقه ای شدن
را از خودمان گرفته بودیم .بعد هم که به زندان قرچک منتقل شدیم.
من قبل از آن که به زندان بروم ،پیگیر اخبار و وضعیت زندانیان و
کسانی که کار حقوق بشری می کنند ،بودم .همیشه فکر می کردم که
همین فعالیت های حقوق بشری باعث شده که کمی وضعیت زندان
ها بهتر باشد .با این حال وقتی وضعیت زندان ها را از نزدیک دیدم
خصوص ًا در قرچک ،-به این نتیجه رسیدم که ما در ایران فقط اسمحقوق بشر را داریم .در واقع در ایران برای انسان ها هیچ حقی قائل
نیستند ،چه رسد به این که در زندان ها بخواهند حقوق بشر را رعایت
کنند.
■ شما از نمایشی بودن عفوی که شامل حالتان شده است ،گفتید .لطفاً
در این خصوص کمی بیش تر توضیح بدهید.
یاسمن آریانی :بله ،از نظر من این عفو یک نمایش بود .چرا که می
خواهند چهره خودشان را در جوامع بین الملل خوب نشان دهند .می
خواهند بگویند ما به زندانیان سیاسی و کسانی که بر علیه ما صحبت
می کنند ،عفو رهبری می دهیم .فقط  2ماه تا پایان حکم ما باقی مانده
بود که آزاد شدیم؛ آن هم ساعت  10شب که مقابل زندان اجتماع و
یا تجمعی صورت نگیرد .این در حالی است که مریم اکبری منفرد از
سال  88در زندان است 15 ،سال حکم دارد و هم چنان باید در زندان
بماند .اگر قرار است عفوی بدهند ،آن عفو باید به مریم اکبری منفرد
داده شود .به ما که  2ماه مانده بود تا آزاد شویم عفو می دهند ،اما برای
آتنا دائمی و گلرخ ایرائی در داخل زندان پرونده سازی می کنند که
بیش تر نگهشان دارند .یا مث ًال فاطمه مثنی طبق قانون خودشان باید
آزاد شود اما می خواهند او را تا سال  1408در زندان نگه دارند.
از طرفی به ما عفو دادند ،چون به هر حال رسانه ها از ما زیاد می
گفتند .به پسرهایی که همزمان با ما بازداشت شده بودند و کسی زیاد
آن ها را نمی شناسد ،همین عفو را هم ندادند .با این که همه در یک
روز و یک مکان بازداشت شده بودیم ،اما آن ها هنوز در فشافویه و
در آن شرایط بد هستند.
صبا کرد افشاری :متاسفانه باید بگویم که در این مدت زمان کوتاهی
که در بازداشت و زندان بودم ،اتفاقاتی افتاد که کام ًال به رفتار
مسئولین بدبین شدم .در نتیجه این قدر بهشان بدبین هستم که بدترین
حالت ممکن را در نظر بگیرم و این عفو را نمایشی بدانم .به من و دو
تن دیگر از دوستانم در بند نسوان اوین که حکم زیر یک سال داشتیم،
عفو دادند .با این حال ما از این عفو اص ًال راضی نیستیم؛ چرا که ما در
این بند زندانیانی مثل خانم مریم اکبری منفرد داریم که  10سال است

حتی یک روز به مرخصی نرفته اند و قیافه خیابان ها را فراموش کرده
اند .این عفو باید شامل حال این زندانیان شود.
ً
از طرف دیگر ،بچه هایی که در زندان هستند ،اصال عالقه ای ندارند
که عفو رهبری و یا عفو  22بهمن شامل حالشان شود .آن ها فقط می
خواهند بدون این که در حکمشان دستکاری شود و یا مجدداً برایشان
پرونده سازی کنند ،حبسشان را بکشند و آزاد شوند .مث ًال در مدتی که
من در بند نسوان بودند ،برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی مجدداً پرونده
سازی شد .ما امیدوار هستیم که این اتهام جدید تبرئه شوند اما در غیر
این صورت باز چندسال به حکمشان اضافه می شود که این مسئله
واقع ًا دردناک است.
مسئله اصلی به نظر من این است که با این قبیل عفوها ،می خواهند
وجهه خودشان را در جوامع بین المللی خوب جلوه دهند.
■ روند بازداشت و زندان چه تاثیری بر شما داشت؟ به عنوان یک زن،
با چه مشکالت مضاعفی روبه رو بودید؟
یاسمن آریانی :راستش من فکر می کنم فشار روحی که روی ما وجود
داشت ،روی مردان هم وجود دارد .مث ًال من فکر نمی کنم وضعیت
زندان فشافویه بهتر از قرچک باشد و پسرانی که همراه با ما بازداشت
شده بودند ،در آن جا وضعیت بهتری دارند .تنها مسئله ای که شاید
بتوان به صورت متمایز از آن نام برد ،به تفاوت های فیزیولوژیکی
زنان مربوط می شود .مث ًال خود من ،علی رغم این که فقط  75روز
در قرچک بودم ،دچار مشکالت جسمی شدم و در آن مدت پریود من
قطع شده بود.
صبا کرد افشاری :ببینید من فکر می کنم حکم یک سال ،حکم بسیار
سنگینی برای شرکت در یک تجمع بود .هدفشان هم این بود که جوان
ها و خانواده هایشان را بترسانند که فعالیتی نکنند .با این حال من
خیلی خوشحال هستم که در آن روز بازداشت شدم و چنین حکمی
گرفتم؛ چرا که این مسئله باعث شد که من و خانواده ام شجاعت
خودمان را به دست بیاوریم .ما شجاع تر از قبل شده ایم و دیگر در
برابر کارهایشان سکوت نخواهیم کرد.
من  11مردادماه ،همراه با نامزدم بازداشت شدم و او را به فشافویه
بردند .با توجه به اطالعاتی که دارم و آن طور که با من صحبت کرده،
فکر می کنم شرایط آن جا بهتر از قرچک نباشد .در واقع مشکالتی که
مردان زندانی دارند ،اعم از رفتار پرنسل ،وضعیت تغذیه،
بهداشت و یا شرایط بهداری زندان ،مثل زنان زندانی است.
■ در زندان قرچک ،مهم ترین مشکالت زنان زندانی چه بود
و این زندان چه تفاوتی با زندان اوین داشت؟
یاسمن آریانی :در زندان قرچک من شاهد انواع نقض حقوق
بشر و مشکالت بودم؛ چه از لحاظ بهداشت ،چه از لحاظ
تغذیه و چه فضایی که زندانی باید در اختیار داشته باشد .مث ًال
خیلی از زنان به بیماری های گوارشی و یا معده درد مبتال
شده بودند؛ در حالی که تا پیش از زندان چنین مشکالتی
نداشتند .هم چنین زندانیان نمی توانند از بیرون با خودشان
لباس بیاورند .آقای محمدی ،رئیس زندان ،یک فروشگاهی
در زندان راه انداخته که بی کیفیت ترین لباس ها را به گران
ترین قیمت در آن می فروشد و زندانیان فقط می توانند از آن جا برای
خودشان لباس بخرند .یک بار ما با ایشان در این خصوص صحبت
کردم و گفتم تکلیف کسی که واریزی ندارد ،چیست و این زندانی در
فصل گرما و سرما باید چه کند؟ جواب ایشان این بود که ما پرینت
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حسابشان را بررسی می کنیم ،اگر واریزی شان صفر باشد ،اجازه
می دهیم که دو مرتبه در سال (فصل گرما و فصل سرما) ،برایشان
لباس بیاورند .این در حالی است که به هرحال غیرممکن است که
یک زندانی هیچ واریزی نداشته باشد .با این حال زندانیان زیادی
بودند که واریزی بسیار کمی داشتند .مث ًال تکلیف کسی که  20هزار
تومان واریزی دارد ،چیست؟ از آن جا که آب شهرری قابل آشامیدن
نیستند ،آن زندانی باید با این مبلغ کم قبل از هر چیز آب آشامیدنی
خودش را از بوفه زندان بخرد و دیگر پولش به خرید لباس نمی رسد.
اما مهم ترین مسئله از نظر من این است که با زندانیان به شکلی رفتار
کرده بودند که هیچ شناختی از حق و حقوق خودشان نداشتند .حتی
انگار زندانیان حس و حال زندگی کردن هم نداشتند .چیزی که در
آن زندان زیاد می شنیدم ،این بود که “زندان است دیگر”! بله ،زندان
بود اما به هر حال در همان جا هم زندانی باید حق و حقوقی داشتند
باشد و آن ها را مطالبه کند .در زندان اوین حداقل زندانیان هویت و
شخصیت خودشان را حفظ کرده بودند و نسبت به حق و حقوقشان
آگاه بودند.
از طرفی چیزی که در زندان قرچک خیلی مرسوم است ،مسئله ای
است تحت عنوان “مِت بازی” .یعنی وقتی شما وارد بند می شوی،
یکی از زندانیان می آید و به تو نگاهی می اندازد و بعد می گوید که
تو از این به بعد ز ِن من هستی! این در حالی است که تو حق انتخاب
نداری و نمی توانی نه بگویی؛ اگر نه بگویی ،معلوم نیست بعد از آن،
چه بالیی سرت بیاورند .در این خصوص مثالی می زنم .چند سال پیش
یکی از زندانیان این زندان که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر
بازداشت و حکم  3سال حبس گرفته بود ،در زندان به خاطر “مِت”
اش ،یک نفر را کشت .زیاد هم می شنیدم که زنان زندانی تهدید می
کردند که «می کشمش و پای حبس اش هم می ایستم»! در واقع
برایشان هیچ چیزی اهمیت نداشت.
صبا کرد افشاری :در زندان اوین تفکیک جرائم وجود داشت و زنان
زندانی ،بسیاری از مسائل را خودشان رعایت می کردند .اما در زندانی
مثل قرچک که تفکیک جرائم وجود ندارد ،مشکالت بسیار بیش تر
بود .مث ًال کسی که اعتیاد دارد ،نمی تواند رفتارهایش را کنترل کند.
هم چنین ما ،یک ماه اول ورودمان به زندان قرچک ،شب و روز
نداشتیم و از ترس این که بالیی سرمان نیاید و یا مواد زیر
رختخوابمان جاساز نکنند ،نمی خوابیدیم.
از لحاظ بهداشت و تغذیه هم شرایط بسیار بدتر بود .مث ًال
کیفیت غذای زندان قرچک افتضاح بود .برنج پخته شده ،پر
از شته هایی بود که در برنج خشک وجود دارد و یا زندانیان
در خورشت قورمه سبزی کرم پیدا می کردند .ما این مسائل
را به آقای محمدی ،رئیس زندان ،اطالع دادیم اما ایشان با
وقاحت تمام به ما گفتند که زندانیان خودشان این شته ها و
یا کرم ها را در غذا می ریزند! مسئوالن بسیار با احتیاط و
استرلیزه غذاها را برای شما تهیه می کنند! از طرف دیگر،
برای کاهش میل جنسی زندانیان ،در غذاها اسید سیتریک
می ریختند که من فکر می کنم مقدار آن بسیار زیاد بود .به
همین خاطر هم بسیاری از خانم هایی که مدت زیادی در آن زندان
هستند ،یا مبتال به مشکالت هورمونی شده بودند و یا سرطان گرفته
بودند.
موضوع دیگر این بود که اساس ًا در زندان قرچک خاموشی وجود ندارد

و هنگام شب هم زندانیان مجبوراند که زیر نور بخوابند .این موضوع
از لحاظ روحی واقع ًا زندانیان را دچار مشکل می کند .یا این که
مسئوالن صبح ها از طریق بلندگوی زندان پیام هایی را به زندانیان
می دادند که واقع ًا آن ها را عصبی می کردند .به اصطالح می خواستند
به زندانیان با این پیام ها روحیه بدهند ،در حالی که پیامشان سرشار
از تحقیر بود.
ما در بند  6زندان قرچک بودیم که باز به نسبت بقیه بندها ،وضعیت
بهتر بود .اما مث ًال بند مادران زندان قرچک که محل حبس زنانی
است که باردار هستند و یا نوزاد و بچه کوچک دارند ،شرایط بسیار
وحشتناکی داشت .ما انتظار داشتیم که الاقل به تغذیه این بچه ها
رسیدگی شود یا مث ًال یک سری وسایل بازی برایشان در نظر بگیرند.
اما در واقع هیچ چیزی وجود نداشت.
■ مشکالتی که در بند نسوان اوین داشتید ،چه بود؟
یاسمن آریانی :در زندان اوین مشکالت بیش تر به تلفن ها ،جیره
ها و مالقات های بعضی از زندانیان مربوط می شد .از طرفی آقای
چهارمحالی ،رئیس زندان اوین ،به شدت با چند تن از زندانیان مثل
آتنا دائمی و گلرخ ایرایی لجبازی می کرد .به همین خاطر همواره
سعی می کرد که در بند تشنج ایجاد کند و در پی آن یک سری
امکانات و یا امتیازات را از ما بگیرد.
صبا کرد افشاری :زمانی که ما وارد زندان اوین شدیم ،حدود 60
دقیقه در هفته حق تماس تلفنی داشتیم .دو ماه از انتقال ما به زندان
اوین که گذشت ،آقای چهارمحالی ،رئیس زندان ،به پرسنل پیغام داده
بود که به ما بگویند تلفن هایمان قطع خواهد شد .بعد از یک هفته
هم این تصمیم را به نحوی عملی کردند و زمان تلفن هایمان را نصف
کردند .این مسئله برای من که یک دختر جوان بودم ،قابل تحمل بود
اما برای زندانیانی که بچه هایشان بیرون زندان بودند ،این که فقط
یک روز در میان می توانستند  10دقیقه با آن ها صحبت کنند ،واقع ًا
سخت بود.
■ فکر می کنید چه مسائلی در زندان ها وجود دارد که سازمان های
حقوق بشری کم تر به آن توجه دارند؟
صبا کرد افشاری :من فکر می کنم که فعالین حقوق بشر در ایران،
بیش تر تمرکزشان را روی زندانیان سیاسی گذاشته اند و به زندانیان
با جرائم عادی ،توجه بسیار کمی دارند .من از نزدیک مشکالت این
زندانیان را دیدم و به همین خاطر واقع ًا برایم غم انگیز بود .مث ًال ما
در قرچک زندانیانی داشتیم که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر و
با توجه به زمانی که بازداشت شده بودند ،حکم اعدام داشتند .این در
حالی است که این قانون اخیراً عوض شده و آن ها نبایند طبق قوانین
موجود اعدام شوند .با این حال ،هر روز صبح که بیدارشان می کردند
و یا از بلندگوی زندان اسم خودشان را می شنیدند ،تصور می کردند
که حکمشان قرار است اجرا شود .در واقع این زندانیان را هر روز می
کشتند و زنده می کردند.
■ آیا مواد مخدر و اعتیاد در زندان قرچک هم وجود داشت؟ اگر بود،
مواجهه و رویکرد مسئوالن زندان با مواد مخدر را کافی می دیدید؟
یاسمن آریانی :در مدتی که ما در آن جا بودیم ،متوجه شدیم که در
یکی از بندها (بند  )5شیشه آمده است .من که شاهد این مسئله نبودم
و در نتیجه نمی توانم با قطعیت اظهار نظر کنم ،اما زندانیان می گفتند
که یکی از پرسنل این ماده مخدر را وارد بنده کرده است .مسئولین
زندان هم بعد از این که تمام آن مقدار شیشه را زندانیان کشیدند ،به
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مسئله ورود کردند و برای پیگیری آمدند که البته فکر می کنم کمی
دیر بود! به هر حال ما می شنیدیم که گاه به گاه مواد وارد بندها می
شود.
زندانیان معتاد هم که زیاد بودند .مث ًال در همان مدتی که من در زندان
بودم ،یک خانم را به واقع از توی جوی آب به آن جا منتقل کردند .در
واقع هیچ رسیدگی به او وضعیت او نکرده بودند و خوب در قرچک
هم که شرایط و امکانات رسیدگی در خصوص ترک مهیا نیست .این
افراد فقط می توانستند متادون بگیرند.
صبا کرد افشاری :متاسفانه مسئوالن ،زندان قرچک را با کمپ ترک
اعتیاد اشتباه گرفته اند .زنانی را که دچار اعتیاد هستند ،مستقیم ًا از
خیابان دستگیر و به قرچک منتقل می کنند .این در حالی است که این
افراد اساس ًا شرایط مساعدی برای این که در زندان باشند ،ندارند و
واقع ًا احتیاج به درمان و ترک دارند .حتی چند بار من با چند زندانی
مواجه شدم که وقتی سمتشان رفتم ،جرات دست زدن به آن ها را
نداشتم؛ چون فکر می کردم مرده اند .در واقع این قدر حالشان بد بود
که حتی در ظاهر عالئم حیاتی هم نداشتند.
در رابطه با مواد مخدر هم ،به جز شیشه که ما شاهد بودیم وارد بند
شده بود و زندانیان مصرف کردند ،باید به وجود مشروبات الکلی هم
اشاره کنم .البته منظور من از مشروبات الکلی ،مشروبات درجه یک
یا نرمال نیست؛ بلکه زندانیان از هر چیزی که در آن الکل به کار رفته
بود -مثل مواد شوینده -برای خودشان مشروب درست می کردند.
وقتی هم این نوع مشروبات را می خوردند ،حالشان بسیار بد می شد
و گوشه ای می افتادند؛ اما مسئوالن در چنین شرایطی نه تنها آن ها را
به بیمارستان منتقل نمی کردند ،که حتی این مواد را از جلوی دستشان
دور نمی کردند که دوباره مصرفشان نکنند .اساس ًا بعضی از زندانیان از
این مشروبات به عنوان یکی از راه های خودکشی استفاده می کردند
و کسی توجهی نمی کرد.
■ در پایان اگر نکته ای وجود دارد که به آن اشاره نکردید ،بفرمایید.
یاسمن آریانی :من در پایان می خواهم از مادرم به طور ویژه تشکر
کنم .او در طی مدتی که من بازداشت بودم ،مثل کوه پشت من ایستاد
و هر نوع ریسکی را پذیرفت تا صدای من باشد .این مسئله خیلی
برای من با ارزش بود و از او قدردانی می کنم .حتی فکر می کنم یکی
از دالیلی که من و صبا کرد افشاری شامل عفو شدیم و پسرهایی که
همزمان با ما بازداشت شده بودند ،عفو نگرفتند ،این بود که مادران
ما خیلی از ما حمایت کردند و صدای ما را به همه جا می رساندند.
■با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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اقلیت های مذهبی

□ بهایی بودن جرم نیست
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
هم وطنان بهایی از هرگونه فعالیت سیاسی پرهیز نموده و اساس ًا
از سال  1362جامعه بهایی در ایران دارای هیچ تشکیالتی نیست.
بنابراین ،اموری مانند فعالیت سیاسی و تبلیغ بهاییت هم از سوی
آنان امکان پذیر نیست .ایشان بنابر اعتقادات مشترک و دوستی
که میانشان وجود دارد ،با یکدیگر رفت و آمد دارند و بنابر قانون
و اصول مسلم حقوق ،به مسایل مربوط به “احوال شخصیه” جامعه
خود رسیدگی می کنند .بدیهی است که صرف برقراری ارتباط و
رفع نیازهای اجتماعی نمی تواند دال بر ارتکاب جرم باشد؛ بلکه
این امور جزو حقوق شهروندی ایشان است .باور به بهاییت نیز
جرم نیست و برابر اصل برائت ،اصل قانون بودن جرایم و مجازات
ها و قاعده فقهی و عقلی “قبح عقاب بالبیان” ،نمی توان ،ایشان
را به بهانه بهایی بودن مجازات کرد .با وجود این ،سال ها است
که حقوق اساسی هم وطنان بهایی مان به بهانه های گوناگون نقض
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می گردد ،از تحصیل و استخدام ایشان در مراکز دولتی و عمومی
جلوگیری به عمل می آید ،محل کار و زندگی آنان مورد تعرض
قرار می گیرد ،گاهی اموالشان مصادره شده و محل اشتغالشان
تعطیل می شود و از همه قبیح تر و ظالمانه تر ،قبرستان ها و
درگذشتگان آنان مورد تعارض قرار می گیرد .همه این موارد
برخالف آموزه های اسالمی است .چه این که شرع اسالم برای
اقلیت ها و حتی کفار تحت شرایطی حقوقی قایل شده و حتی
با آنان پیمان بسته شده است .اما عملکرد ناصواب فعلی خالف
شرع ،قانون و وجدان است .با شهروندان بهایی غالب ًا به بهانه های
گوناگون مانند تبلیغ بهاییت ،تشکیل گروه هایی که هدف بر هم
زدن امنیت کشور را دارند و یا عضویت در آن گروه ها ،برخورد
امنیتی و قضایی می شود .صرف نظر از این که این ادعاها باید
اثبات گردد“ ،صرف بهایی بودن یا حتی تبلیغ بهاییت جرم انگاری
نشده” و نمی توان کسی را به این سبب مجازات کرد .این نوع
برخورد با شهروندان بهایی خود ،نوعی تبلیغ به نفع بهاییت و تبلیغ
سوء علیه نظام جمهوری اسالمی است .چنان که بارها در گزارش
های سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان ملل ،نقض حقوق
بنیادین شهروندان بهایی در ایران ،محکوم گردیده و از مصادیق
بارز نقض حقوق بشر شناخته شده است.
حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی
اصل  14قانون اساسی مقرر می دارد« :ب ه حک م آی ه شریف ه “الینهاک م
ن دیارک م ا ن
ن و ل م یخرجوک م م 
ی الدی 
ن ل م یقاتلوک م ف 
ن الدی 
هلل ع 
ا
ی
ت جمهور 
ب المقسطین” دول 
هلل یح 
تبروه م و تقسطوا الیه م ا ن ا 
ت ب ه افراد غیر مسلما ن با
ی ایرا ن و مسلمانا ن موظفند نسب 
اسالم 
ی
ل نمایند و حقو ق انسان 
ی عم 
اخال ق حسن ه و قسط و عد ل اسالم 

ت کنند .»...این اصل اَماره ای است بر این که قانون
آنا ن را رعای 
اساسی کشورمان حقوق شهروندی سایر ادیان را نیز -عالوه بر
مذاهب رسمی کشور -پذیرفته است .هم چنین ،مطابق اصول ،8
 23و  24قانون اساسی “آزادی اندیشه و بیان” به رسمیت شناخته
شده است و برابر اصل  23قانون اساسی نیز «تفتیش عقاید ممنوع
ی مورد
ف داشتن عقیده ا 
س را نمی توا ن ب ه صر 
است و هیچ ک 
ض و مواخذه قرار داد» .برابر اصل  19قانون پیش گفته ،مرد م
تعر 
ی برخوردارند و
ایرا ن از هر قو م و قبیل ه ک ه باشند از حقو ق مساو 
ب امتیاز نخواهد بود (در این
رنگ ،نژاد ،زبا ن و مانند این ها سب 
اصل از واژه “مردم” استفاده شده است ،بنابراین ،همه افراد جامعه
اعم از مسلمان و غیرمسلمان را شامل می گردد).
حقوق اقلیت های دینی در اسالم
در اسالم نیز همواره قواعدی میان مسلمانان و اقلیت ها دینی
و حتی کفار حاکم بوده است و آنان تحت شرایطی از حقوقی
برخوردار بوده اند .اگرچه برابر اصل  13قانون اساسی کشورمان
ادیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته
می شوند ،اما آیه  256سوره بقره می فرماید« :الاکراه فی الدین»
و عده ای از فقها نیز معتقدند که سایر ادیان و حتی بی دینان اگر
مقررات ذمه (پرداخت جزیه [مالیات] ،تمکین به حکومت و قوانین
آن ،یاری نرساندن به دشمنان اسالم ،تبلیغ نکردن دینشان و غیره)
را قبول کنند ،تفاوتی میان ایشان و اهل کتاب (زرتشتی کلیمی و
مسیحی) نیست و آنان نیز اقلیت دینی محسوب می شوند .بنابراین
و با توجه به این که هموطنان بهایی مالیات پرداخت می کنند ،از
حکومت و قوانین جمهوری اسالمی تبعیت می کنند ،از میهن خود
در برابر دشمنان دفاع می کنند (آزادگان و شهدای بهایی در جنگ
ایران و عراق گواه این موضوع است) و تبلیغ دین نمی کنند ،قطع ًا
باید مطابق فقه اسالمی آنان را جزو اقلیت های دینی برشمرد که
باید حقوق شهروندی آنان از سوی حکومت نه تنها رعایت گردد،
بلکه تامین نیز شود .چنان که در استفساریه مورخ ،1373/7/4
رهبری جمهوری اسالمی ،بهره مند شدن آزادگان بهایی از مزایای
قانونی را بالمانع دانسته اند.
پیامبر اسالم نیز رفتار برادرگونه ای با اقلیت ها داشته است .برای
نمونه هنگامی که پیامبر اسالم در تشییع جنازه یکی از یهودیان
شرکت کرده بود ،گروهی از صحابه از این که پیامبر جنازه یک
یهودی را تشییع کرده ابراز ناخشنودی کردند .پیامبر فرمودند« :آیا
این یهودی انسان نبوده است؟» ایشان با طرح این پرسش ،دیدگاه
اسالم را نسبت به برابری انسان ها مطرح ساخته اند .هم چنین،
موضع انسان هایی که به دین خود وفادارند در یک جامعه مسلمان
را مشخص می سازد.
امام اول شیعیان ،امام علی ،نیز نیز به مالک اشتر ،فرماندار مصر
می فرماید« :هان ای مالک ،دلت را جایگاه رحمت به ملت قرار ده.
با آنان محبت و عطوفت فراوان داشته باش ،برای آنان چون حیوان
درنده ای که جان و مال شان را تباه کنی مباش ،زیرا آنان یا برادر
دینی تو و یا انسانی همانند و برابر تو» هستند.
از سویی دیگر ،برخی از فقها ،حقوق شهروندی بهاییان را مورد
شناسایی قرار داده اند .فتاوی برخی از علما و فقهای اسالمی در
خصوص حقوق بهاییان به شرح زیر به استحضار عالی می رسد.
از میان فقهای معاصر ،علمای بزرگی چون مرحوم آیت اهلل منتظری
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در خصوص اقلیت های دینی فرموده اند« :در گذشته که کشورها و
حاکمیت ها به شکل کنونی دارای قانون اساسی نبوده اند ،حاکمیت
ها با اقلیت های دینی هر کشوری قرارداد خاصی مبنی بر تامین
حقوق آنان با شرایطی منعقد می نمودند و طرفین ملتزم به رعایت
آن می شدند؛ اما در شرایط کنونی که کشورها دارای قانون اساسی
میباشند و حقوق همه افراد در قانون اساسی هر کشوری معین و
مشخص شده است ،رای دادن اقلیت ها به قانون اساسی که در
حکم میثاق ملی می باشد حکم همان قرارداد ذمه را دارد ،و قهراً
اقلیت های مذهبی نیز همان حقوق شهروندی را دارا می باشند.
بنابراین ،حق اقلیت های مذهبی که در کشور اسالمی و در پناه
حاکمیت اسالم زندگی می کنند ،این است که حکومت اسالمی
هر آن چه را خداوند از آنان قبول کرده است قبول نماید ،و آن
چه را بر انجام آن متعهد شده اند از آنان مطالبه کند؛ قرآن کریم
میفرماید( :ولیحکم اهل االنجیل بما أنزل اهلل فیه )...و باید نصارا
براساس آن چه خداوند در انجیل فروفرستاده حکم و قضاوت کنند.
و هر مسلمانی باید هم چون هم کیشان خود با آنان رفتار نماید و
به پیمان های خود با آنان وفا نماید و آنان را مورد ستم قرار ندهد.
پیامبراکرم (ص) فرمودند“ :آگاه باشید هر کس به معاهدی (یعنی
یکی از اقلیت های دینی که در ذمه اسالم نیست ولی با مسلمانان
پیمان داد و ستد منعقد نموده است) ظلم نمود ،یا نقص و ضرری
به او وارد کرد ،یا بیش از طاقتش به او کاری محول نمود ،و یا
بدون رضایتش چیزی را از او گرفت ،همانا من در روز قیامت با
او مخاصمه خواهم کرد».
ایشان هم چنین در پاسخ به استفنایی فرموده اند« :بهایيان چون
دارای کتاب آسمانی هم چون يهود ،مسيحيان و زرتشتيان نيستند
در قانون اساسی جزو اقليت های مذهبی شمرده نشده اند ،ولی
از آن جهت که اهل اين کشور هستند ،حق آب و گل دارند و
از حقوق شهروندی برخوردار می باشند ،هم چنين بايد از رافت
اسالمی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است بهره مند باشند».
متن ترجمه استفتاء از آیت اهلل العظمی سید حسین صدر نیز بدین
شرح است« :سوال :من يك شهروند بهایی عراقی ساكن شمال
عراق هستم .تص ّور برخی از مسلمانان اين است كه اختالط با ما
از نظر شرعی ،عملی حرام و اجتناب از معاشرت با ما واجب می
باشد .اخيراً نيز فتاوایی از برخی شخصيت های دينی داده شده كه
گفته اند :ديانت ما (بهایيت) ضاله مضله است و هر نوع معاشرتی
با بهایيان حرام می باشد .قطع ًا حضرتعالی اطالع داريد كه در طول
حكومت رژيم گذشته ما را بسيار اذيت و آزار نمودند تا جایی كه
بسياری از اموال بهایيان را غصب كردند و بسياری را به زندان
انداخته و حكم اعدام برايشان صادر نمودند .نظر حضرتعالی در
اين خصوص چيست؟ پاسخ :خداوند تبارك و تعالی به ما سفارش
كرده تا با تمامی برادران و خواهران مان در ادیان و مذاهب دیگر
رفتاری نيكو ،مبتنی بر عدالت ،شفقت و محبت داشته باشیم.
چنان كه در قرآن می فرمايد :خدا شما را باز نمی دارد از نيكى
كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنگيده اند و
از سرزمينتان بيرون نرانده اند .خدا كسانى را كه به عدالت رفتار
می کنند دوست دارد .بنابراين ،نه تنها همكاری و معاشرت بر
اساس اصول بشردوستانه ميان مسلمين و برادرانی كه پيرو اديان و
اعتقادات ديگر هستند هيچ مانعی ندارد،
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بلكه رعايت و پايبندی بر اصول عدالت و برابری در حقوق و پرهيز از
تبعيضواعمالفشارعليهپيروانهريكازاديانديگرواجبمیباشد».
نظر حجت االسالم محمدتقی فاضل میبدی ،استاد دانشگاه ،در
خصوص حقوق شهروندی بهاییان هم این گونه است« :از لحاظ
رعایت حقوق شهروندی همه شهروندان یک کشور ،مسلمان،
بهایی ،زرتشتی و یا هر انسانی با هر عقیده ای که تابع یک کشور
است ،باید از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشد .در
فقه قدیم ،میان ادیان مزربندی وجود داشت و تعبیر داراالسالم و
دارالکفر به کار گرفته می شد .یعنی در کشوری که دین اسالم
حاکم بود فقط مسلمانان تابع آن کشور محسوب می شدند و از
حقوق تابعیت برخوردار بودند .مث ًال فرض کنید اگر ایران کشوری
مسلمان بود ،یک مسلمان افغانی در ایران از حقوق تابعیت
برخوردار بود ،اما یک ایرانی غیرمسلمان حق تابعیت نداشت .ولی
در دنیای مدرن ،مرز دینی از میان برداشته شده و مرز جغرافیایی
جایگزین شده است .بنابراین ،همه شهروندان یک کشور با مرزهای
جغرافیایی مشخص ،با هر اعتقادی باید از حقوق برابر در آن کشور
برخوردار باشند .بر این اساس ،کسی را نمی توان به صرف داشتن
اعتقاد به بهاییت از حقوق شهروندی مانند کار یا تحصیل محروم
کرد؛ مگر این که در قانون اساسی مسلمان بودن به عنوان شرط
یک کاری در نظر گرفته شده باشد .برای نمونه ،وقتی در قانون
اساسی ذکر شده ،رئیس جمهور باید مسلمان شود ،نمی توان یک
بهایی یا غیرمسلمان دیگر را در این جایگاه قرار داد .اما در بقیه
موارد چون حق تحصیل ،حق استخدام و حق انتخاب مسکن میان
مسلمان با بهایی ،یهودی و دیگر اقلیت های دینی نباید فرقی وجود
داشته باشد .به عقیده من مسایل تقسیمات و حقوق شهروندی
عرفی است و عرف در زمان پیامبر یک جور تعریف می شده
و در حال حاضر طور دیگری تعریف می شود .در زمان پیامبر،
مرزها یک جور تقسیم بندی می شدند و االن تقسیم بندی ها تغییر

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،اسفند ۱۳۹۷
شماره 94

13

کرده پس باید با توجه به عرف در ظرف زمان حال به این مسائل
توجه شود و عدالت برای تامین حقوق همه انسان ها رعایت شود.
حقوق اقلیت های دینی در اسناد بین المللی حقوق بشری
اصل برابری همه افراد جامعه در برخورداری از حقوق انسانی
خود که در ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجع عمومی
سازمان ملل که کشورمان از اعضای موثر در تصویب آن بوده اند)
و بند  1ماده  2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 2
ماده  2میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (که
در تاریخ  1351/8/23به تصویب مجلس کشورمان رسیده اند)
مورد شناسایی قرار گرفته است ،این حق را ایجاد می کند که اقلیت
های دینی و مذهبی بدون هیچ گونه تبعیض همانند دیگران بتوانند
از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار باشند .اعالمیه حقوق افراد
وابسته به اقلیت های ملی ،نژادی ،مذهبی و زبانی نیز با یادآوری
مقدماتی در دیباچه خود از اهداف ملل متحد پیرامون حقوق و
آزادی های انسانی همه افراد بدون هرگونه تبعیض ،در بند  1ماده
 3اعالم می دارد« :دولت های عضو کلیه اقدامات الزم را هر جا
که ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق به اقلیت ها در تامین
و اِعمال موثر حقوق انسانی و آزادی های اساسی آنان و برابری
در مقابل قانون بدون هیچ گونه تبعیضی اِعمال خواهند نمود».
در پایان شایان یادآوری است که سلب حقوق بنیادین (حق
کار ،حق آموزش ،حق مالکیت خصوصی ،حق آزادی اندیشه،
حق آزادی بیان و غیره) هم وطنان بهایی که غالبا از شهروندان
کارآفرین ،مولد ،خودساخته و مفید هستند ،گذشته از این که
به نابودی سرمایه اجتماعی منجر می شود و دود آن به چشم
کل جامعه ایرانی می رود و در واقع ،از مصادیق بارز اقدام
علیه امنیت اجتماعی ملت ایران است ،به نقض “حق حیات”
آنان به عنوان سرمنشاء همه حق های بشری ،منجر خواهد شد.

شــــــــــــعر
□ مسیر خون
شعری از علیرضا عباسی
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عصب های خیره به اندوه
به تاریکی که راه می رود
می آید و از مسیر مردمکم می ریزد مردم را
در مسیر خون.
فقط یک زندگی نیست که می میرد ناگهانی
فقط یک مرگ اتفاقی نیست
چه قدر خو ِن به خیابان رسیده
خیابا ِن منتهی به من که بند آمده
چقدر گاهی
ناله ای خفیف چسبیده به اندام هرچیز
به اندام اتاق که شکل چیزی درون من است
که هنوز نامی برایش پیدا نکرده ام.
عصب های آویخته
به روزهایی که اخبار بدشان کشیده از تیغی کند بر صورتی چروکیده
روزهایی که زودتر از خودشان تمام می شوند
همین روزهاست که می آیند
می روند
فقط این که تو بیایی
از مسیر خون برگردی
در مسیر قلب
که پنهان کنم خود را
گم بشوم البه الی جمعیت
از لنزی که دست از اندوهم برنمی دارد.
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گفتگو

گ ها در کرمان تا تدابیر امنیتی علیه حامیان حیوانات
□ از خفه کردن س 
گفتگو با کامران ربانی ،رئیس انجمن حمایت از حیوانات بی سرپناه کرمان
گفتگو از فاطمه محمدی
حقوق حیوانات در البه الی گرفتاری ها و روزمرگی ها به فراموشی
سپرده شده است .حقوق حیوانات جزئی از محیط زیست محسوب
می شود و محیط زیست حقی برای بشر .آزار و کشتار حیوانات
که به انتشار تصاویر آن در فضای مجازی و عادی سازی خشونتهم رسیده ،-برای برخی اشخاص به یک تفریح بدل شده است.
بسیاری از مردم فاقد آگاهی های الزم در زمینه حقوق حیوانات و
غافل از مشکالت و نوع برخورد با فعاالن این حوزه و حتی امنیتی
کردن تالش های آنان هستند .اهمیت فعالیت های حامیان حقوق
حیوانات -به خصوص حیوانات بی سرپناه ،-تنها شاید زمانی برای
شهروندان نمایان شود که در قسمت های مختلف شهر مانند برخی
پارک ها ،ازدیاد گربه ها و بعض ًا سگ ها موجبات ناراحتی آن ها
را فراهمکند.
گروهی از حامیان حیوانات به دلیل شرایط نامناسب زندگی
حیوانات و روش های کنترل جمعیت سنتی ،غیرعلمی و غیراخالقی
حیوانات شهری در کرمان گرد هم آمدند و در خرداد ماه ۱۳۹۵
اولین قدم های ثبت انجمن حمایت از حقوق حیوانات بی سرپناه
کرمان را برداشتند .این انجمن در قالب یک سازمان غیردولتی و
غیرسیاسی ( )NGOپس از یک سال پیگیری مداوم در خرداد
ماه  ۱۳۹۶با کسب مجوز از وزارت کشور و استانداری کرمان
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فعالیت خود را رسم ًا آغاز نمود .کامران ربانی ،رئیس هیات مدیره
انجمن حمایت از حیوانات بی سرپناه کرمان است که با او در این
شماره از خط صلح گفتگو کرده ایم.
■ ■حیوانات بی سرپناهی که در شهرها زندگی می کنند ،با چه
خطرات و مشکالتی مواجه هستند؟
سوءتغذیه ،بیماری های متعدد ،آسیب به دالیلی هم چون تصادفات
جاده ای ،نزاع با حیوانات همنوع و حیوانات دیگر و نیز حیوان
آزاری برخی افراد مهم ترین مشکالتی است که می توان از آن
ها نام برد.
■ ■در مقابل ،مشکالتی که وجود حیوانات بی سرپناه در شهر برای
شهروندان ایجاد می کنند ،چه مواردی هستند؟
انتقال بیماری های مشترک بین حیوان و انسان ،رفتارهای
بعض ًا خشونت آمیز حیوانات نسبت به شهروندان ،ایجاد رعب
و وحشت ،آلودگی صوتی ،آسیب به دام ها ،تصادفات جادهای/
خیابانی ،زشت شدن چهره شهر در صورت تصادف با حیوان و جمع
نشدن الشه حیوان .مشکالت مزبور ،ضرورت توجه ،سازماندهی
و کنترل جمعیت حیوانات بی سرپناه را چند برابر می کند و بی
توجهی نسبت به آنان یا اتخاذ راهکارهای نامناسب ،سبب تشدید
مشکالت ذکر شده خواهد شد؛ مشکالتی که گریبان گیر هم انسان
و هم حیوان هستند.
■ ■انجمن حمایت از حیوانات بی سرپناه کرمان چه فعالیت ها و
خدماتی را پوشش می دهد؟

این انجمن تماس های تلفنی شهروندان در مورد حیوانات نیازمند
امداد و موارد مزاحمت حیوانات را پیگیری و جمعیت حیوانات
بی سرپناه را کنترل می کند .هم چنین فعالیت هایی برای فرهنگ
سازی در این حوزه از جمله تولید و توزیع بروشور ،جزوه ،خبرنامه
و کتاب ،برگزاری جلسات سخنرانی ،کارگاههای آموزشی،
نمایشگاه و همایش ،انجام پژوهش و تحقیق ،برگزاری دوره های
تربیت حیوان برای عالقه مندان ،آموزش در مدارس و مهدهای
کودک بر اساس بیانیه حقوق حیوانات در زمینه مهربانی و عدم
آزار حیوانات ،برگزاری نمایشگاه و بازارچه خیریه انجام می دهد.
عالوه بر این موارد ،خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی
و غیردولتی مانند جمع آوری و امداد حیوانات آسیب دیده را ارائه
می دهد.
■ ■در رابطه با کنترل جمعیت حیوانات ،لطف ًا توضیح بیش تری
بدهید .این اقدام شامل چه مراحلی است و هدف از آن چیست؟
مشکالت به وجود آمده توسط حیوانات شهری ،عمدت ًا مربوط به
تعداد زیاد آن ها در صورت عدم کنترل جمعیت است .به دلیل
پتانسیل باالی تولیدمثل حیوانات ،مشکالتی که قبل تر ذکر شد
پدید می آیند .این مشکالت در بسیاری از کشورهای دنیا ،به
واسطه کمک های دولت و شهروندان به روش های کام ًال عملی،
علمی و اخالقی -که عمدت ًا عقیم سازی است -حل گردیده؛ در
حالی که در کشور ما تبدیل به معضلی بزرگ شده است .متاسفانه
در سال های گذشته دولت ها راهکارهای غیراخالقی ،غیرعلمی و
غیرموثر در کنترل جمعیت حیوانات در بلند مدت ،یعنی کشتار
حیوانات شهری از طریق تزریق ،مسمومیت ،سالح گرم و یا
رهاسازی در حاشیه شهرها -که منجر به تلف شدن آن ها می شود-
 ،در دستور کار خود قرار داده اند که نه تنها باعث رفع مشکالت
نشده است ،بلکه مشکالت جدیدی به وجود آورده اند.
مراحل کنترل جمعیت به روش استاندارد و علمی عبارتند از:
 -۱مشخص سازی کلونی ها (محل تجمع) حیوانات
 - 2زنده گیری حیوانات بدون آسیب رسانی به آن ها و نجات
حیوانات
 - ۳انتقال حیوانات زنده گیری شده به پناهگاه
 - ۴قرنطینه حیوانات براساس آیین نامه داخلی
 - ۵معاینه توسط دامپزشک
 - ۶درمان حیوانات آسیب دیده
 - 7انگل زدایی داخلی و خارجی
 - ۸واکسیناسیون هفت گانه و هاری
 - ۹طبقه بندی ،تکمیل فرم های مربوطه و ارجاع حیوانات زنده
گیری شده به بخش های مربوطه پناهگاه
- ۱۰عقیم سازی
 - ۱۱عالمت گذاری
 - ۱۲رهاسازی در مکان های (سایت ها) مشخص پهناور و
محصور
 - ۱۳غذارسانی
 - ۱۴واکسیناسیون ساالنه
■ ■به کارگیری روش های غیراستاندارد و غیراخالقی کنترل
جمعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟
این روش ها به صورت موقتی جمعیت حیوانات را کنترل می کنند
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اما از عهده کنترل واقعی و پایدار جمعیت حیوانات برنمی آیند؛ در
عین حال ،هزینه بر هم هستند .روش های غیرعلمی موجب تغییر
در باالنس اکوسیستم و ایجاد مشکالت جدید توسط حیوانات دیگر
می شود .هم چنین ،باعث آلودگی محیط زیست می گردد .بدین
طریق که کشتار با اسلحه باعث ایجاد خونابه در محیط زیست و
آلوده کردن آب های زیرزمینی (با توجه به این که غالب ًا کشتار
خارج از شهر صورت می گیرد) می شود .هم چنین الشه حیوانات
گاهی یا دفن نمی شوند و در جاده ها و اماکن مشابه رها می شوند
و یا طبق اصول دفن نمی شوند.
روش دیگر کشتار حیوانات ،آلوده سازی غذای (طعمه) حیوانات
است .این حیوانات پس از مصرف غذای آلوده بعد از یکی دو روز
در گوشه ای می میرند و کسی از محل الشه مطلع نمی شود و ابقای
الشه مشکالت زیست محیطی به وجود می آورد.
این رویه از طرفی با ایجاد مشکالت زیست محیطی سبب از بین
رفتن سالمت جسمی انسان ها و از طرف دیگر از بین رفتن سالمت
و بهداشت روان جامعه (به دلیل مبادرت به روش های غیراخالقی
برای کنترل جمعیت حیوانات) می شود.
■ ■سوالی که ممکن است برای برخی پیش آید این است که آیا
روش عقیم سازی غیراخالقی و نقض حقوق حیوانات محسوب
نمی شود؟ آیا همه حیواناتی که زنده گیری می کنید ،بال استثناء
عمل عقیم سازی را در موردشان انجام می دهید؟
تجربه های مختلف در کشورهای پیشرفته نشان داده است عقیم
کردن نه فقط یک راه انسانی و اخالقی ،بلکه تنها راه موثر برای
کنترل جمعیت حیوانات بی سرپرستی هم چون سگ ها است.
در این کشورها ،نه تنها مسئوالن پناهگاه ها و سرپرستان ،سگ
هایشان را عقیم می کنند ،بلکه پروژه هایی برای زنده گیری ،عقیم
سازی و آزاد کردن سگ های بی خانمانی که به زندگی در محیط
بیرون عادت کرده اند ،وجود دارند .این کشورها با پیاده سازی
برنامه های درازمدت ،فراگیر و سازمان یافته ،از طریق عقیم سازی
و واکسیناسیون مشکالت مربوط به حیوانات شهری مثل سگ ها
از جمله تعداد زیاد آن ها و شیوع هاری را به کلی حل کرده اند و
با این روش جمعیت این قبیل حیوانات را طوری کنترل کرده اند
که نه تنها نیازی به کشتنشان وجود ندارند ،بلکه در این کشورها
کشتن سگ ها و گربه ها به هر روشی و در هر نهادی جرم محسوب
می شود .اگر میخواهید قسمتی از راه حل باشید و به کشتار و
درد و رنج سگ ها پایان دهید ،سگ یا سگهای تحت سرپرستی
خودتان در خانه یا در مزرعه ،باغ ،کارگاه و غیره را عقیم کنید؛ به
گروه ها و پناهگاه هایی که برنامه های عقیم سازی را اجرا میکنند
کمک کنید و به جای خریدن سگ یا هر حیوان دیگر از پرورش
دهندگان و دالالن حیوانات ،سرپرستی یک حیوان بی خانمان را که
در پناهگاه ها نگهداری میشوند بر عهده بگیرید.
هر روزه همه ما -چه آن ها که حیوانات را دوست دارند و چه آنها
ی ندارند -مشکالتی را در مواجهه با آن ها
که با حیوانات میانه خوب 
ی کنیم .در کوچه ،خیابان ،بزرگراه ها ،جاده های خارج
احساس م 
از شهر ،پارک های شهری ،باغ های دوردست ،روستاها ،محل های
پیاده رو ،کوه پایه ها و حتی بر نوک قله ها -آن جا که کوهنوردان
ی بینیم .گربه ها و یا
حرفه ای هم با سختی می روند ،-آن ها را م 
سگ هایی که روز به روز و با سرعتی باور نکردنی بیش تر

می شوند .همه این حیوانات در چند مسئله مشترک اند :گرسنگی،
خستگی ،مورد آزار قرار گرفتن و گاه عصبانیت و پرخاشگری.
ما حامیان حیوانات ،منطق و تفکر کسانی که معتقدند با کشتار
ی پناه را کنترل کنند و
ی توانند زیاد شدن این حیوانات ب 
گروهی م 
ی نسبت به این کشتارها به دالیل گوناگون
یا حتی بی تفاوتی برخ 
را نه می توانیم درک کنیم و نه بپذیریم .آن چه تجربه جهانی
ی برای کنترل
نشان داده است ،عقیم سازی تنها راه حل انسان 
جمعیت حیوانات شهریاست .عقیم سازی عالوه بر کنترل تعداد
حیوانات و مشکالتی که بر اثر ازدیاد جمعیت آن ها پیش می
آید ،از بسیاری بیماری ها نیز جلوگیری می کند .همین حاال که
ی خوانند ،سگ ها و گربه هایی با درد و
عزیزانی این گفتگو را م 
رنج درحال به دنیا آوردن کودکانی هستند که سرنوشتی بهتر از
خود آنها نخواهند داشت.
■ ■عالوه بر کنترل جمعیت حیوانات بی سرپناه (عقیم سازی) ،چه
اقدامات دیگری می تواند ارائه خدماتی برای حیوانات بی سرپناه
تلقی شود؟
باید به مردم آموزش دهیم و آن ها را آگاه و مطلع کنیم .در واقع
باید نوعی فرهنگ سازی انجام دهیم .فرهنگ سازی کنیم تا
اشخاصی که تمایل به ادامه نگهداری از حیوانات خود ندارند ،آن
ها را در شهر رها نکنند و به پناهگاه تحویل دهند .فرهنگ سازی
کنیم تا اشخاصی که سگ نگهداری می کنند ،سگ هایشان را
عقیم کنند .فرهنگ سازی کنیم تا اشخاص زمان ،مکان و روش
صحیح بیرون گذاشتن زباله را رعایت کنند؛ چرا که زباله ها به
عنوان غذای حیوانات بی سرپناه ،نقش مهمی در ازدیاد آن ها
دارند .فرهنگ سازی کنیم تا اشخاص در صورت مشاهده حیوانات
شهری به مسئوالن مربوطه اطالع رسانی کنند تا به پناهگاه ها منتقل
شوند .عدم خشونت با حیوانات نیز نکته بسیار مهمی است که باید
مردم را به آن تشویق و آن ها را از اَشکال مختلف خشونت علیه
حیوانات آگاه کنیم؛ چرا که برخی افراد ناخواسته و ندانسته اقدام
به آزار حیوانات می کنند .برای این منظور ،استفاده از روش های
موثر آموزشی برای فرهنگ ها و سنین مختلف و همچنین تالش
های حامیان حیوانات ،مبلغان دینی ،مسئوالن و شهروندان ،چاپ و
توزیع بروشور ،کتاب و غیره در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.
■ ■چه برنامه هایی برای حیوانات پس از آن که به پناهگاه منتقل
می شوند در نظر میگیرید؟
یکی از فعالیت های انجمن واگذاری حیوانات انجمن به صورت
رایگان به متقاضی است .به جای خرید سگ های گران قیمت به
منظور نگهبانی در باغ ها ،کارگاه ها یا حیاط خانه ،این امکان وجود
دارد تا افراد حیوان مورد نظر خود را از پناهگاه دریافت کنند .این
موضوع هم باعث زندگی بهتر حیوان واگذار شده می شود و هم
به باز شدن فضا برای پذیرش حیوانات جدید در پناهگاه منجر می
شود .بررسی صالحیت متقاضی سرپرستی و مکان نگهداری حیوان
و تشکیل جلسه توجیهی مدیر واحد واگذاری با متقاضی در مورد
اصول نگهداری حیوان و نیز بازرسی ماهیانه از حیوان و محل
نگهداری آن توسط بازرس واحد واگذاری ،از مراحل واگذاری
حیوانات به شمار می آیند.
■ ■همکاری چه ارگانها و نهادهایی برای حل مشکالت حیوانات
شهری الزم است؟
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استانداری ،شهرداری ،بخشداری ،اداره بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی ،سازمان محیط زیست ،سازمان دامپزشکی ،دانشکدهء
دامپزشکی ،سازمان های مردم نهاد ،پناهگاه های حیوانات ،صدا
و سیما و قانون گذاران.
■ ■حیوانات بی سرپناه در کرمان چه وضعیتی دارند؟ آمار
حیوانات بی سرپناه در کرمان چگونه است؟
متاسفانه اخیراً اتفاقاتی افتاده که به شدت موجب ناراحتی و نگرانی
ما شده است .به طور مثال با وجود این که یکی از خدمات انجمن،
جمع آوری و امداد حیواناتی است که وارد محوطه کارخانه ها و
سازمان ها می شوند اما اخیراً گزارش هایی از مردم و یا کارکنان
برخی کارخانه ها دریافت کرده ایم که از حاکی از جمع آوری یک
خاور سگ از محیط یکی از کارخانه ها و بی اطالعی از سرنوشت
آن ها است .مورد دیگر مربوط به سگ هایی است که وارد محوطه
یک دانشکده شده بودند و در کیلومترها دورتر پشت کوه رها و
تلف شدند .هم چنین تعداد بسیار زیادی از سگ های پناهگاه زیر
نظر انجمن (زمینی که متعلق به مدیریت پسماند شهرداری است
و در اختیار ما قرار داده شده) طی دو-سه روز مفقود شدند .پس
از آن ،در مدت کوتاهی د ِر پناهگاه پلمب شد و حتی اجازه چک
کردن دوربین ها را به ما ندادند .این اتفاق بسیار عجیبی است،
چون حتی اگر در پناهگاه را باز بگذاریم ،بعلت غذارسانی سگ ها
خارج نمیشوند .ما واقع ًا نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.
آمار سگ های بی سرپناه کرمان حدود  7هزار قالده است .ما
در یک سال گذشته حدود  ۸۰جلسه با مسئولین ذی ربط مانند
بهداشت ،محیط زیست ،استانداری(معاون عمرانی استانداری)،
دفتر امور اجتماعی و شهرداری پیرامون کنترل جمعیت حیوانات
به روشی اخالقی و موثر برگزار کرده ایم .متاسفانه علی رغم آگاهی
همه مدیران محترم از مشکالت ،شاهد هیچ کمک و تمایلی برای
حل مشکالت از جانب آن ها نبوده ایم.
با توجه به این که در کرمان برای حیوانات بی سرپناه پناهگاه
وجود دارد ،اما شهرداری بدون لحاظ مقررات و قوانینی که در
دستورالعمل ذکر شده اقدام به جداسازی مادر از توله و بالعکس،
زنده گیری همراه با وارد کردن جراحات به حیوانات به دلیل
عدم آموزش صحیح تیم های زنده گیری و قرار دادن حیوانات
با بیماری های مسری در پناهگاه در کنار بقیه حیوانات به جای
قرنطینه ،می کند .این دست از اقدامات به مثابه کشتار غیرمستقیم
حیوانات است.
متاسفانه سیستم اداری شهرداری هم سیکل معیوبی دارد .به این
طریق که شما درخواستتان را با یک شخص مطرح می کنید ،آن
شخص شما را به نفر بعدی پاس می دهد و مجدداً به نفر بعدی .نفر
بعدی می گوید طرحت را بیاور .طرح را می بریم می گویند بروید
پیش نفر بعدی .در این سیکل ،هیچ وقت به جواب نمی رسیم.
چندین بار به شهرداری نامه فرستاده ایم و آن ها را از راهحل ها
و کمک هایی که ما هم در کنترل جمعیت می توانیم انجام دهیم،
مطلع کرده ایم ولی متاسفانه جواب مثبتی دریافت نکرده ایم.
پس از تالش های بسیا ِر حامیان حیوانات و عدم پاسخگویی و
رسیدگی شهرداری کرمان و با توجه به وضعیت اخیر حیوانات و
ضرورت بیش از پیش رسیدگی به وضعیت آن ها ،تصمیم بر این
شد که صدایمان را از طریق تجمع مقابل شهرداری به گوششان

برسانیم .به ناچار در تاریخ  ۱بهمن  ،۹۷فراخوانی جهت تجمع
مورخ  ۳بهمن  ۹۷مقابل شهرداری اعالم کردیم.
اما در این اثنا اتفاق بسیار دلخراش و ضداخالقی دیگری ،تنها
یک روز پیش از برگزاری تجمع رخ داد .جریان از این قرار است
که در دوم بهمن ماه ،مصادف با بازدید آقای جهانگیری ،معاون
اول ریاست جمهور ،از چند کارخانه فوالد از طریق تماس چندی
از شهروندان زرند و هم چنین چندین تن از کارکنان کارخانه
فوالد از وجود چند الشه سگ و تعداد زیادی توله در فاصله پنج
کیلومتری کارخانه و با فاصله  ۲۰متری از جاده امام رضا مطلع
شدیم و به همراه یک خبرنگار ،تعدادی از فعاالن حوزه حیوانات و
محیط زیست به محل حادثه اعزام شدیم .متاسفانه در این مکان ۳
قالده سگ ماده کشته شده که یکی از آن ها باردار بود و  ۱۵توله
وجود داشت که تعدادی از آن ها در حال شیر خوردن از مادر مرده
و تعدادی دیگر در بیابان رها شده بودند .پس از زنده گیری توله
های باقی مانده ،در مسیر بازگشت به کرمان ،تعداد زیادی کالغ و
سگ در هفت کیلومتری کارخانه فوالد که موید وجود الشه هستند،
توجه ما را جلب کرد .در آن جا ،عمق
فاجعه مشخص شد .در این مکان حدود
 ۳۵قالده سگ ،نصف بدنشان از خاک
بیرون بود و همگی به طریقی مشابه یعنی
خفگی با سیم مفتولی دور گردن کشته و
سپس رها شده بودند.
چند تن از کارکنان کارخانه فوالد اطالع
دادند که به آن ها گفته شده قبل از بازدید
آقای جهانگیری از کارخانه ها ،باید
سگ ها از محیط کارخانه جمع آوری
شوند .این که حیواناتی که به قصد پیدا
کردن آب و غذا وارد کارخانه شده اند
و وجودشان سبب مشکالتی شده که باید
از محیط کارخانه جمع آوری شوند ،حق
طبیعی صاحبان کارخانه است .اما در هر
حال ،کشتار سگ ها بدین صورت بر
اساس دستورالعمل وزارت کشور تخلف
است و جرمی اتفاق افتاده و از طریق
مراجع قانونی به جد پیگیر هستیم.
در رابطه با تجمع باید بگویم چند خودرو
یگان ویژه قبل از حضور ما در محل مستقر شده بودند .ما به طور
کام ًال مسالمتآمیز فقط خواهان تشکیل جلسه و دیدار با شهردار
کرمان ،آقای مهران عالم زاده ،و گزارش اتفاقات و وقایع اخیر
و درخواست نظارت کامل و دقیق بر نیروی های تحت نظارت
شهرداری و ارائه مجدد طرح کنترل جمعیت حیوانات و ساماندهی
وضعیت اسفناک پناهگاه بودیم .حامیان با پالکاردهایی که روی
آن ها نوشته شده بود “حیات بشر وابسته به محیط زیست و تمام
موجودات این اکوسیستم است” “ ،سگ هایی که شبانه ناپدید
شدند کجایند؟” و “سرنوشت نامعلوم سگ های پناهگاه کرمان”
مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
متاسفانه در ابتدا به حامیان اجازه ورود به ساختمان شهرداری را
ندادند اما در نهایت تنها به خانم موفق (مدیر انجمن حمایت از
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حیوانات آزاد کرمان) و من اجازه ورود دادند .شهردار کرمان بار
دیگر حضور پیدا نکردند و حتی وقت مالقات هم به ما ندادند.
جلسه با نماینده دفتر ایشان ،آقای سیف اللهی ،برگزار شد و باز
هم صحبت های قبلی تکرار شد و گفتند طرحتان را بیاورید ،ما
رسیدگی می کنیم .من گفتم ما تا به امروز سه بار طرحمان را
ارائه داده ایم و شما قریب به یک سال است که در حال رسیدگی
هستید .این رسیدگی چه زمانی به نتیجه می رسد؟ اما پاسخ روشنی
دریافت نکردیم .اما امیدوارم آقای سیف اللهی قدمی مثبت در این
راه بردارند و این بار پاس کاری نباشد.
■ ■طرحی که ارائه دادهاید شامل چه پیشنهاداتی است؟
طرح شامل یک سری پیشنهادات در راستای همکاری انجمن و
شهرداری برای کنترل جمعیت حیوانات مطابق اسلوب و روش
های استاندارد و اخالقی است .با توجه به مردم نهاد بودن انجمن و
نیاز به حمایت های مالی و امکانات ،همکاری شهرداری با انجمن
یک نیاز محسوب می شود .انجمن در این طرح متعهد می شود که
در بازه زمانی حداکثر یک سال و نیم کنترل جمعیت سگ های بی
سرپناه کرمان را به صورت کامل انجام
دهد که در نتیجه آن مشکالت شهروندان
در ارتباط با این مسئله و هم چنین عدم
آسیب به حیوانات رفع خواهد شد .در
غیر این صورت و با وضعیت حال
حاضر ،سالیان سال درگیر مسائل مرتبط
به حیوانات شهری به زیان شهروندان و
حیوانات خواهیم بود.
■ برای پیگیری شکایات و مطالبات
خود از طریق مجاری قانونی اقدامی
کرده اید؟
برای پیگیری این کشتار سگ های
اطراف کارخانه ای که عرض کردم،
به وکیل وکالت داده ایم .شخصی را
که عامل خفه کردن سگ ها و سپس
رها کردن آن ها در بیابان بوده شناسایی
کردیم .حتی در تماسی که با عامل سگ
کشی داشتیم ،این شخص اقرار کرد که
سگ ها را کشته و باز هم ادامه خواهد
داد و به گفته خودش برای این کار به
او سفارش شده است .در وانت این شخص حتی سیم هایی که
دور گردن سگ ها انداخته شده بود ،دیده شده است .این شخص
به راحتی و بدون ترس و حتی اختفای ادله جرم ،به سگ کشی
مبادرت می کند که این مسئله بسیار نگران کننده است .مستندات
و مدارک محکمی برای ارائه به دادگاه علیه این شخص در دست
داریم و به جد پیگیر خواهیم بود.
هم چنین پیگیری تفاهم نامه با شهرداری و قرارداد واگذاری
پناهگاه و پروسه کنترل جمعیت به انجمن به صورت کامل در
جهت تحقق اهداف به روشی اخالقی و موثر ،با کیفیت و سرعت
بسیار بیش تر را نیز از طریق وکیل هم پیگیری می کنیم.
■ زمانی که شهروندان حیوان بی سرپناهی در سطح شهر مشاهده
می کنند و یا این که شاهد تصادف خودرو با حیوانات هستند چه

اقدامی باید انجام بدهند و با چه شماره ای تماس بگیرند؟
شهروندان می توانند برای جمع آوری حیوانات از سطح شهر با
شهرداری (سامانه  )۱۳۷تماس بگیرند و زمانی که شاهد تصادفات،
حیوانآزاری و موارد مشابه هستند باید با انجمن ها و سازمان
های مردمنهاد در شهر مربوطه (مثل انجمن حمایت از حیوانات بی
سرپناه کرمان) تماس بگیرند .همان طور که شمارههای ضروری
مثل آتش نشانی ،اورژانس ،پلیس و غیره را از حفظ هستیم باید
شماره های انجمنهای حامی حقوق حیوانات را هم به خاطر
بسپاریم؛ چرا که دیدن صحنه تصادف یا آزار حیوانات باید هر
شهروندی را به واکنش صحیح وا دارد و برای یک واکنش مناسب
باید آگاهیهای الزم را کسب نمایند .می توانیم با تماس نهادهای
مربوطه ،نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی حیوانات ایفا کنیم.
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■ ■صحبت پایانی شما و در خواستتان از مردم و مسئولین را
بفرمایید.
به صورت کلی باید گفت ،نیاز هر جامعه مترقی این است که عالوه
بر حقوق انسان ها ،به طبیعت و حقوق حیوانات هم احترام گذاشته
شود .حیوانات دارای دستگاه عصبی هستند؛ شعور و احساس دارند.
دارای خانواده هستند و برای حفظ خانواده خود می کوشند .حق
ت دارند .بر اساس آموزه های دینی هم هیچ شخصی
زندگی و حیا 
حق ندارد حیوانی را بیازارد و یا حتی ناسزا بگوید.
خواسته ما از مردم و مسئولین این است که به گونه ای با حیوانات
رفتار و احساس مسئولیت کنند که آیندگان به خوبی ما را یاد و
قضاوت کنند.
■ ■ممنون از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

عکس ماه
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اجتماعی
■ برخورد جمهوری اسالمی با “معتادان
متجاهر”
شاهین صادق زاده میالنی
مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
برخورد جمهوری اسالمی با مسئله اعتیاد در چهار دهه اخیر فاقد
برنامه ریزی صحیح بوده است .در بازه های زمانی متفاوت،
جمهوری اسالمی دست به بازداشت های گسترده و “عملیات
ضربتی” زده تا با اعتیاد مبارزه کند .اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
نیز سیاستی بوده که جمهوری اسالمی از آغاز تاکنون آن را اجرا
کرده است .در سال های اول انقالب ،صادق خلخالی ،حاکم شرع،
با بازداشت گسترده و جمعی معتادان در خیابان و صدور حکم
اعدام به جرم حمل مواد مخدر نماد رویکرد جمهوری اسالمی بود.
عکس زیر که از یک ویدئوی شبکه بی بی سی برداشته شده،
تعدادی از افرادی که از سطح خیابان جمع شده و توسط خلخالی
به پرونده آن ها رسیدگی می شود ،نشان می دهد .همان طور که
این تصویر نشان می دهد ،موی آن ها برای تحقیر از وسط تراشیده
شده است .در این ویدئو یکی از افراد بازداشت شده اقرار می کند
که معتاد است؛ اما اضافه میکند که آن روز فقط به خاطر ظاهرش
بازداشت شده است.

سیاست های جمهوری اسالمی در مورد مسئله اعتیاد ،در چهل سال
گذشته به شکست کامل انجامیده است و آماری که خود حکومت
ایران در مورد شیوع اعتیاد منتشر می کند ،تایید کننده این گزاره
است .با در نظر گرفتن این مسئله ،این پرسش پیش می آید که
چرا جمهوری اسالمی رویکرد خود را تغییر نداده است؟ البته باید
خاطرنشان کرد که تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396
اقدام مثبتی بود و به کاهش قابل مالحظه اعدام های مربوط به
جرائم مواد مخدر انجامیده است .اما رویکرد کلی حکومت ایران
در مورد اعتیاد مبنی بر دیدگاهی است که هدف آن “مبارزه با
مفاسد” است.
نگاهی به قوانین جمهوری اسالمی و گفته های مقام های ایرانی
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نشان می دهد که حساسیت آن ها نسبت به بروز “مفسده” در
عرصه عمومی زیاد بوده و بسیاری از تصمیم های حقوقی و
قضایی بر مبنای کاهش بروز علنی رفتارهایی است که از دید
حکومت ایران غیراخالقی است .وجود جرم هایی نظیر “تظاهر به
روزه خواری” و “تظاهر به بی حجابی” نشانگر این است که هدف
قانونگذار در درجه نخست برخورد با اشاعه ناهنجاری در عرصه
عمومی است و نه اصالح اخالق شهروندان در عرصه خصوصی.
نوع برخورد با “معتادان متجاهر” هم پیرو همین رویکرد است:
افرادی که مرتکب تجاهر اعتیاد -یعنی آشکار کردن آن ،-می
گردند باید مورد برخورد قضایی قرار گیرند .آن شهروندانی که
در خلوت خانه های خود مواد مخدر مصرف می کنند ،در اولویت
نیروهای انتظامی و امنیتی نیستند .این در حالی است که افرادی
که در معابر عمومی و به صورت علنی دست به مصرف مخدر می
زنند ،در زمره محروم ترین اقشار اجتماعی بوده و بیش از هر کس
دیگری نیازمند مددکاری اجتماعی هستند.
طرح هایی نظیر برخورد با معتادان متجاهر که به تازگی دوباره
تحت نامی جدید مطرح شده است ،به تناوب در دهه های اخیر اجرا
شده اند .در اسفند  1379نیروی انتظامی عملیاتی گسترده در محله
خاک سفید تهران اجرا کرد تا با اعتیاد و “اراذل و اوباش” مبارزه
کند .پانزده سال بعد خبرگزاری تسنیم از آن محله گزارشی تهیه
کرد .در قسمتی از این گزارش یکی از ساکنین این محله می گوید:
« 15سال پیش آقای قالیباف ،رئیس پلیس بود و در یک اقدام
اساسی با هدف پاک سازی اراذل و اوباش و موادفروشانی که این
محله را برای خود پایگاه امن می دانستند ،عملیاتی ضربتی را به
اجرا در آورد که به دلیل بی برنامگی بخشی از موادفروشان دستگیر
شدند ،بخشی به محالت دیگر تهران گریختند و بخش دیگر در
همین محله پراکنده شدند و هنوز هم به کار خود ادامه می دهند.
در این  ١٢سال که قالیباف شهردار تهران شده اند ،سراغی از این
محله نگرفتند و هیچ گونه اقدامی برای آبادانی این محله نکردند».
یک جستجوی اینترنتی در تیتر اخبار در دهه های گذشته نشان
می دهد که مقامات جمهوری اسالمی مرتب ًا راجع به برخورد با
اعتیاد وعده و هشدار داده اند و اقدامات خود از جمله بازداشت
متهمان و امحای مواد مخدر را در رسانه ها اعالم کرده اند .این
اقدامات هیچ گاه همراه با طرح های کارشناسی شده برای مبارزه با
اعتیاد نبوده است .واقعیت این است که اقدامات جمهوری اسالمی
در مورد مسئله اعتیاد به منظور ظاهرسازی ،سرپوش گذاشتن بر
عمق معضالت و ترسیم چهره ای اخالقی و سختگیر از حکومت
است .اظهارات حسین رحیمی ،فرمانده نیروی انتظامی تهران ،به
خوبی هدف حکومت ایران از طرح پلیس برای جمع آوری معتادان
متجاهر را عیان می سازد .او “درخواست ها و مطالبات” شهروندان
را علت اجرای این طرح عنوان می کند ،که به خوبی نشان می
دهد این طرح برای اهداف سیاسی اجرا می شود .او سپس ابراز
امیدواری می کند که «در آستانه چهل سالگی پیروزی انقالب
شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم» .ارتباط دادن این طرح
با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نیز حاکی این است که هدف
جمهوری اسالمی از این اقدام راضی نگاه داشتن افکار عمومی در
کوتاه مدت بوده و برنامه ای درازمدت و جدی برای مسئله اعتیاد
به مواد مخدر ندارد.

حقوقی
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■ نگاهی به برنامه مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با ایران
احسان حسین زاده
حقوقدان

یکی از برنامه های مشترک سازمان ملل متحد و ایران در راستای
مبارزه با مواد مخدر ،برنامه مشترک نمایندگی دفتر مقابله با مواد
مخدر و جرم سازمان ملل متحد با ایران است .این مهم ترین پروژه
این دفتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر و نابه سامانی های ناشی از آن
در ایران است .این برنامه از سال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۹در حال اجراست
و برنامه ای است مورد تاکید سازمان ملل برای مقابله با جرائم و
نابسامانی های مرتبط با مواد مخدر در ایران.
برنامه همکاری ،حاوی چهار زیربرنامه و یک قسمت میان بخشی
است.
زیربرنامه یک :مدیریت مرزها و قاچاق غیرقانونی که به منظور
تقویت ظرفیت های ممانعت از انتقال مواد مخدر و مواد شیمیایی
پیش ساز و هم چنین همکاری های منطقه ای و بین المللی (ابتکار سه
جانبه) تدوین شده است .هدف اصلی این برنامه حمایت از مبارزه با
انتقال مواد مخدر و قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز به افغانستان است.
زیربرنامه دو :جرم ،فساد و عدالت کیفری که برای کمک به ارتقای
کارآمدی پیشگیری از جرائم و سیاست ها و رویه های عدالت
کیفری و هم چنین پیوستن و اجرای ابزار بین المللی مبارزه با جرم و
تروریسم (از جمله کنوانسیون های مبارزه با فساد و جرائم سازمان
یافته فراملی) و ظرفیت سازی نهادی طراحی شده است .هدف از این
زیربرنامه ،تقویت ظرفیت های ملی برای مبارزه با جرم و تروریسم
از طریق ارائه معاضدت فنی و حرفه ای حقوقی به سازمان های ملی
مربوطه است.
زیربرنامه سه :کاهش تقاضای مواد مخدر و مراقبت از اچ.آی.وی
در راستای حمایت از تالش های ملی پیشگیری ،درمان ،بازتوانی و
برگشت مجدد به جامعه مصرف کنندگان مواد مخدر ،کاهش آسیب

“بیش از  ۹۰درصد
معتادان بعد از
ترک ،دوباره به
مصرف مواد باز می
گردند”.
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و حمایت یابی با تمرکز خاص بر جمعیت ها و محیط های آسیب
پذیر تدوین شده است .این زیربرنامه به استحکام شبکه ها و ظرفیت
های کاری سازمان های غیر دولتی در زمینه کاهش تقاضای مواد
و پیشگیری ،درمان و مراقبت از اچ.آی.وی و اقدام علیه تبعیض
خواهد پرداخت.
زیربرنامه چهار :معیشت های جایگزین و توسعه پایدار با هدف
حمایت از برنامه های معیشت های جایگزین و توسعه پایدار در
مناطق مورد هدف مجاور مرزهای مشترک با افغانستان طراحی
شده است که از طریق ایجاد اشتغال برای جوامع محلی و هم چنین
تاسیس مناطق آزاد اقتصادی و تجاری و پروژه های خرد اقتصادی
و کارگاه های کوچک اجرا می گردد.
اما باید دید هر یک از این چهار زیربرنامه تا چه اندازه محقق شده
است؟
میزان تحقق زیربرنامه اول :ایران در یکی از مسیرهای اصلی
ترانزیت مواد مخدر به اروپا و خلیج فارس قرار دارد و با توجه به این
که در همسایگی افغانستان -که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان
تریاک جهان است -قرار دارد و از طرفی همجوار پاکستان است،
به یکی از بزرگ ترین کشورهای دارای مسیر ترانزیت مواد مخدر
تبدیل شده است .بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر دفتر مقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال  2014و گزارشات
ستاد مبارزه با مواد مخدر 74 ،درصد توقیف تریاک جهانی25 ،
درصد توقیف جهانی هروئین و مورفین و  7درصد توقیف جهانی
حشیش در ایران اتفاق می افتد)1( .
هم چنین ،با توجه به این که ایران اصلی ترین کشور ترانزیت برای
مثال ماده مخدر هروئین است ،می توان گفت این زیربرنامه تا تحقق
فاصله زیادی دارد که کمبود تکنولوژی مناسب کشف مواد مخدر
یکی از عمده دالیل ضعف در این زمینه است)2( .
تحقق زیربرنامه دوم :جمهوری اسالمی در حوزه مواد مخدر و روان
گردان به هر چهار معاهده بین المللی اصلی این حوزه یعنی معاهده
واحد مواد مخدر سال  ،۱۹۶۱کنوانسیون مواد روان گردان سال

 ،۱۹۷۱پروتکل اصالحی معاهده ماده واحده مواد مخدر سال  ۱۹۷۲و
کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان سال
 ۱۹۸۸پیوسته است .با این حال ،هنوز به معاهدات زیر نپیوسته است
که قطع ًا تحقق اهداف این زیربرنامه را با مشکل مواجه خواهد کرد:
کنوانسیونمبارزهباجرائمسازمانیافتهفراملیسازمانمللمتحدسال۲۰۰۰پروتکلپیشگیری،منعومجازاتقاچاقانسانبهویژهزنانوکودکانسال۲۰۰۰پروتکلمبارزهباقاچاقمهاجرانازطریقزمین،دریاوهواسال۲۰۰۰پروتکلمبارزهباتولیدغیرقانونیوقاچاقاسلحهاجزاومهماتآنکنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی۱۹۷۳
کنوانسیونبینالمللیعلیهگروگانگیری۱۹۷۹کنوانسیونمنعاعمالغیرقانونیعلیهایمنیسکوهایثابتمستقردرفالتقارهماهنامه حقوقی اجتماعی
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کنوانسیونعالمتگذاریبرایموادمنفجرهپالستیکیبهمنظوربازرسی۱۹۹۱کنوانسیونبینالمللیمنعبمبگذاریهایتروریستی۱۹۹۷کنوانسیونبینالمللیمنعحمایتمالیازتروریسم۱۹۹۹کنوانسیونبینالمللیمنعاعمالتروریسمهستهای۲۰۰۵میزان تحقق زیربرنامه سوم :در عدم تحقق این زیربرنامه همین یک
نقل قول از یکی از مقامات مبارزه با مواد مخدر نظام کافی ست که “استان سیستان و
گفته اند بیش از  ۹۰درصد معتادان بعد از ترک ،دوباره به مصرف بلوچستان که محل
مواد باز می گردند)3( .
ترانزیت عمده مواد
بر اساس این گزارش و بر اساس استدالل این مقام دولتی که منطقی
مخدر افغانستان از
هم هست ،پروسه ترک یک معتاد نه سه ماه و نه شش ماه که تا سال ها
ایران به اروپاست
ادامه می یابد و حمایت های اجتماعی و برنامه ها برای تداوم ترک و
از وضعیت اشتغال
پاک نگه داشتن یک معتاد نیازمند برنامه های طوالنی مدت و حمایت
مناسبی بهره مند
های ادامه دار اجتماعی است؛ چیزی که به هیچ وجه در ایران شاهد
نیست .این استان
آن نیستیم.
جزو سه استان
میزان تحقق زیربرنامه چهارم :این زیربنامه به ایجاد اشتغال و توسعه
با باالترین نرخ
مناطقی اختصاص دارد که محل ترانزیت مواد مخدر است .می دانیم
که بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر صرف ًا از روی نبود شغل به قاچاق بیکاری در ایران
روی می آورند .استان سیستان و بلوچستان که محل ترانزیت عمده است و  ...همین
مواد مخدر افغانستان از ایران به اروپاست از وضعیت اشتغال مناسبی مسئله مهم ترین
بهره مند نیست .این استان جزو سه استان با باالترین نرخ بیکاری در عامل رشد قاچاق
ایران است ( )4و وقتی وضعیت بحران آب و کشاورزی را به این مواد مخدر در این
استان است”.
مسئله اضافه می کنیم ،می بینیم که آمار بیکاری در این استان نه
بیست درصد آمارهای دولتی که باالی  ۶۰درصد است و همین مسئله
ن عامل رشد قاچاق مواد مخدر در این استان است.
مهم تری 
تامین مالی ،مهم ترین مشکل پروژه
جالب توجه است که تنها در سال  ۲۰۱۵میالدی ،کشورهای مختلفی
منابع مالی قابل توجهی را برای مبارزه با مواد مخدر و در راستای
اجرایی کردن  ۴فاز این برنامه مشترک در اختیار جمهوری اسالمی
گذاشته اند .در زیربرنامه شماره یک (یعنی قاچاق غیرقانونی و
مدیریت مرزها) ،کشورهای آلمان و ژاپن در مجموع مبلغ ۳۶۱۸۰۰
دالر آمریکا به برنامه کمک کرده اند .در زیربرنامه شماره دو (یعنی
کاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ.آی.وی) ،کشور نروژ مبلغ
 ۱۸۵۱۰۰دالر آمریکا به ایران کمک کرده است .در زیربرنامه شماره
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سه نیز (یعنی جرائم ،عدالت کیفری و فساد) ،مبلغ  ۲۳۹۲۰۰دالر از
طرف کشور نروژ به برنامه مشترک ایران کمک شده است.

اما مسئله این جاست که این مبالغ برای تحقق اهداف این چهار
زیربرنامه به هیچ وجه کافی نبوده است .هزینه کلی تخمینی اجرای
فعالیت ها در حال حاضر برای برنامه همکاری کشوری در دوره
 20 ،2019-2015میلیون دالر آمریکا تعیین شده است .این هزینه
کلی به تفکیک هر سال عبارت است از:
الف) سال اول ۵ :میلیون دالر
ب) سال دوم ۳/۷ :میلیون دالر
ج) سال سوم ۶/۴ :میلیون دالر
د) سال چهارم ۶/۲ :میلیون دالر
ه) سال پنجم ۵ :میلیون دالر
با توجه به هزینه هایی که برای اجرای  ۴برنامه در ایران توسط دفتر
مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در ایران تخمین زده شده ،متاسفانه
حتی یک پنجم هزینه های تخمین شده تامین اعتبار نشده است)5( .
این برنامه مشترک مواد مخدر که به اجمال بررسی شد .حاوی چهار
بعد نظامی-اداری ،حقوقی ،حمایتی-بهداشتی و اقتصادی بود .برای
تحقق هر بخش از آن نیازمند مجموعه از عوامل هستیم .وجود نیروی
انسانی آموزش دیده ،بهره مندی از تکنولوژی به روز ،همکاری
مجلس ،شواری نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در پیوستن به
کنوانسیون های بین المللی و مهم تر از آن بهبود وضع معیشت مردم،
چهار عاملی است که در تحقق این دست برنامه ها اهمیت فراوانی
دارد .مهم تر از تمام چهار عامل ذکر شده هم بحث تخصیص بودجه
است .یک کار نظام مند و سازمانی ،نیازمند بودجه مناسب است.
بدون تخصیص بودجه ،امکان پیشرفت چنین برنامه هایی وجود ندارد
و همان طور که پیش تر ذکر شد ،تنها یک پنجم از بودجه پیش بینی
شده این برنامه هم فراهم شده است که خود در عدم تحقق اهداف
پروژه نقش چشمگیری خواهد داشت.

عکس از وبسایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

پانوشتها:
 - 1برای اطالعات بیش تر ر.ک به :گزارش جهانی مواد مخدر در سال۲۰۱۸
- 2کمبودتجهیزاتوابزارکشفموادمخدردرکردستان،خبرگزاریتسنیم 31،شهریورماه1392
- 3بازگشت ۹۰درصد معتادان بعد از ترک به مصرف دوباره ،خبرگزاری مهر 19،خردادماه1397
- 4سیستانوبلوچستانبین 3استانبیکارکشور،تابناک 21،مردادماه1397
 - 5برای اطالعات بیش تر ر.ک به وبسایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران
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گفتگو

عکس از توانا

■سعید پیوندی :سپاه به جای برخورد با معتادان ،جلوی وجود مواد مخدر را بگیرد
■
گفتگو از علی کالئی
با طرح ورود نیروهای نظامی به مسئله معتادینی که مراجع رسمی
و حکومتی آن ها را “معتاد متجاهر” می نامند ،دوباره بحث های
مربوط به اعتیاد مطرح شده است .نهادهایی چون سپاه پاسداران و
سازمان بسیج به مسئله ورود کرده و مسئولیت نگهداری معتادان
متجاهر را بر عهده گرفتند .خبرهای اخیر هم حاکی از راه اندازی
چندین مرکز و اردوگاه برای ترک معتادین توسط این نهادهای
نظامی است .حتی بزرگ ترین مرکز اعتیاد ،به نام مرکز بازپروری
صیانت و اشتغال زایی شهید زیادیان توسط سپاه پاسداران و با
حضور فرماندهان ارشد بسیج و سپاه و نیروی انتظامی افتتاح شده
است.
اما عنوان معتادین متجاهر عنوانی بحث برانگیزی است .دکتر
سعید پیوندی ،با اغراق آمیز خواندن این نوع اعتیاد ،کسانی را
مصداق آن می داند که استفاده از مواد مخدرشان را به نمایش می
گذارند و اما خوانشی دیگر از این عنوان ،کلیه معتادان بی سرپناه
و کارتن خواب را شامل می شود.
خط صلح اما در خصوص این عنوان مناقشه برانگیز ،با دکتر
پیوندی که رشته جامعه شناسی را از دانشگاه تهران آغاز کرد و در
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پاریس دکترای خود را گرفت ،به گفتگو نشسته است تا دریابد که
اوالً مصداق این عنوان از نظر ایشان چه کسانی هستند و ثانی ًا به
بررسی مسئله آسیب های اعتیاد در ایران بپردازد و در آخر مسئله
ورود نظامیان به این حوزه خاص را بررسی کند.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه در این گفتگو با بررسی سیاست
های دولت ایران در خصوص معتادین از “شکست” این سیاست
ها سخن می گوید و شاهد سخنش را هم طرح این مسئله چهار دهه
پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی و گسترده تر شدن اعتیاد
می داند .هم چنین وی در پاسخ پرسش خط صلح در خصوص
ورود نهادهای نظامی به این مسئله می گوید« :سپاه پاسداران یا
همه نیروهای نظامی و شبه نظامی اگر واقع ًا عالقه ای به برخورد با
موضوع مواد مخدر در ایران دارند ،باید بیش تر به سراغ کار اصلی
شان یعنی جلوگیری از ورود ،تولید و توزیع مواد مخدر بروند».
■ در بحث در خصوص معتادین ،عنوان معتاد متجاهر بسیار به کار
گرفته می شود .به نظر شما معتاد متجاهر کیست و چه خصوصیاتی
دارد؟

همه چیز به این بستگی دارد که کسانی که از این عنوان استفاده می
کنند ،آن را چه معنا می کنند .اگر منظور دقیق این افراد این باشد
که کسانی که کارشان (استفاده از مواد مخدرشان) را به نمایش
می گذارند ،در این صورت باید بحث را در رابطه با استفاده علنی
و بدون پرده پوشی مواد مخدر و چرایی آن انجام داد.
■ ناظر به این معنا ،آسیب های این معتاد متجاهر برای جامعه
چیست؟
از بعدی ،نمایش بیرونی و علنی اعتیاد در جامعه را در مورد خود
آن افراد می شود آسیب شناسی کرد .یعنی به این پرسش پاسخ
داد که چه چیزی باعث می شود که این افراد شکلی از اعتیاد را در
مالءعام به نمایش بگذارند ،ترسی از علنی کردن آن نداشته باشند و
یا ناچار به پنهان کردن نباشند.یک بعد آن هم به نگاهی که جامعه
به این پدیده دارد برمی گردد.
من فکر می کنم این دو موضوع را باید از همدیگر تفکیک کرد.
چرا که هر کدام از این ها معنای اجتماعی خاصی دارند .اگر ما این
را در مورد خود معتادین به کار ببریم ،می تواند به این معنا باشد
که مسئله اعتیاد به حدی در جامعه به صورت گسترده و عادی
درآمده که کسی از نشان دادن آن یا انجام آن در مالءعام دیگر
ترسی ندارد و پنهان کردنش از منظر قانونی و اخالقی معنای خود
را از دست داده است .در کشورهایی که استعمال برخی از مواد
مخدر سبک تر آزاد است ،مردم مث ًال از کشیدن حشیش در مالءعام
هیچ ترسی ندارند .برای این که قانونی است؛ در کشوری دیگر می
تواند چنین چیزی همزمان جرم محسوب شود .نتیجت ًا افراد سعی
می کنند به دور از چشم دیگران مواد مخدر را استفاده کنند.
اما زمانی که اعتیاد از حدی بگذرد و تبدیل به پدیده ای گسترده
شود ،به نمایش گذاشتنش با وجود این که قانونی نیست ،اما
همزمان این قدر وسیع انجام می شود و این قدر تعداد افراد زیاد
است که دیگر عم ًال معنای غیر قانونی بودن آن از میان می رود.
ناهنجار بودن رفتاری مانند اعتیاد به مواد مخدر نزد افکار عمومی
زمانی اتفاق می افتند که چنین کاری با رفتار عادی اکثریت افراد
جامعه متفاوت باشد .ولی همزمان نمایش علنی اعتیاد می تواند
نشانگر وضعیت بسیار ناگوار کسانی باشد که درگیر مسئله اعتیاد
هستند .یعنی این نوعی در کنار هم بودن معتادینی است که بی
خانمان هستند و یا مشکالت مالی دارند و در مراکز و مناطقی
جمع می شوند که معتادین دیگر هم هستند .در چنین مکان ها
و محالتی ،معتادین در کنار یکدیگر هستند و خود این شرم و
خجالت ناشی از اعتیاد به مواد مخدر را از میان می برد .برای این
که در میان خود معتادین ،اعتیاد دیگر عمل نابهنجار ،ضد اخالقی
و منفی نیست و در میان آن ها درک متقابل وجود دارند .آن ها در
میان “خودی ها” هستند و مورد سرزنش قرار نمی گیرند .یکی از
دالیل به وجود آمدن محالت معتادین هم همین است .آن ها از نظر
دیگران در حاشیه جامعه هستند ،ولی این حاشیه از تجربه و نگاه
معتادین مرکز است.
فکر می کنم یکی از مشکالتی که در جامعه ایران وجود دارد این
است که از چهل سال پیش به این طرف ما نتوانسته ایم این پدیده
و آسیب مهم اجتماعی را مهار یا به تدریج آن را محدود کنیم و
دولت ایران شکست بزرگی در این زمینه خورده است .اشکال و
مصادیق بیرونی اش همین عناوینی است که شما می گویید و یا
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اسامی جدیدی است که برای این افراد به کار می رود .درحالی که
اگر یادتان باشد قرار بود با اولین موج اعدام ها در اواخر دهه  50و
اوایل دهه  ،60ما شاهد کم شدن یا از بین رفتن این پدیده باشیم.
ما نه تنها شاهد چنین چیزی نیستیم ،بلکه این پدیده در مقایسه با
آن زمان بسیار هم گسترش پیدا کرده است.
■ آیا میان آسیب معتادان متجاهر با آسیب های انواع دیگر
معتادین تفاوتی وجود دارد؟
به نظر من این شکل از اعتیاد با این عنوان (معتاد متجاهر) یک بعد
اغراق آمیز اعتیاد است که باید به دنبال ریشه های آن و توضیح
اجتماعی این پدیده باشیم .با توجه به این که اعتیاد و هیچ نوع
مصرف مواد مخدری در ایران قانونی نیست ،حتم ًا دالیل اجتماعی
معینی وجود دارند که این هنجارشکنی را توضیح می دهند .به
خاطر همین هم آسیب هایی که به جامعه می زنند و رفتار اجتماعی
که در برابر اعتیاد داریم ،قابل تامل است .البته طبیعی است که
همزمان تحلیلگر یک وضعیت هم هست؛ یعنی نشان می دهد که
به حدی از مصرف مواد مخدر در جامعه رسیده ایم که حتی نمایش
آن در عرصه عمومی ،زشتی و ترسی را که در گذشته داشت ،دیگر
ندارد .این سطح نگران کننده از اعتیاد در جامعه ،دورنمای تاریکی
را هم در برابر جامعه ما ترسیم می کند .چرا که این خطر وجود
دارد که دامنه اعتیاد از این هم فراتر رود و گروه های جدیدی را به
سوی خود بکشاند .به عبارت دیگر اگر آشکار نبودن و ممنوع بودن
این پدیده در چهل سال گذشته باعث کاهش دامنه اعتیاد در ایران
نشده ،وضعیت فعلی یک زنگ خطر بزرگ برای سالمت جامعه
ایران و به خصوص نسل جوان آن است.
■ آمارهای متفاوتی در خصوص اعتیاد در ایران وجود دارد .به نظر
شما آمار اعتیاد در ایران چقدر است؟
برآوردهای میدانی می گوید که حدود شش میلیون معتاد در کشور
داریم .مسئولین رسمی از یک و نیم میلیون معتاد در کشور صحبت
می کنند که به نظر من رقمی دور از واقعیت های اجتماعی امروز
ایران است .مسئولین سازمان بهزیستی صحبت از اعتیاد دائمی و
کسانی که به طور تفریحی می کشند ،می کنند و می گویند که
رقمی که دارند حدود سه تا سه و نیم میلیون نفر است.
بنابراین آمار ما از یک و نیم میلیون تا شش میلیون نفر معتاد در
نوسان است و گاه این تفاوت ها به این برمی گردد که ما اعتیاد
را چه تعریف کنیم .در مورد ایران مسئله نگران کننده نوع مواد
مورد مصرف است .برای مثال استفاده از مواد مخدر سبک تر -که
بیش تر حالت تفریحی دارد و در کشورهای غربی هم به خصوص
در میان جوانان بسیار رایج اند -تهدید بزرگی برای سالمت جامعه
نیستند .در ایران اما بیش ترین موارد اعتیاد به مواد مخدری که
سبک نیستند مانند تریاک ،هروئین و یا شیشه مربوط می شود.
این نوع اعتیاد شدیدتر است و وابستگی افراد به آن هم بیش تر
است .در نتیجه ما فقط نباید به آمار معتادین نگاه کنیم ،بلکه باید
به نوع موادی که مصرف می شود و میزان اعتیاد (دائمی ،شدید یا
تفریحی) هم توجه کرد .یکی از مواردی که می تواند وضعیت را
روشن کند ،تعداد مرگ و میر ناشی از اعتیاد است که نشان دهنده
شدت این اعتیادها هستند.
■ استفاده از مواد مخدر تفریحی و غیرتفریحی به چه معناست و
تاثیر اجتماعی این دو تا چه حد با همدیگر متفاوت است؟

در بسیاری از جوامع غربی ،بخشی از جامعه و به خصوص کسانی
که از دوره نوجوانی وارد جوانی می شوند ،مواد مخدر مصرف می
کنند .این یکی از رفتارهایی است که مورد توجه جوان ها قرار
می گیرد و گاه می تواند نشانه بزرگ شدن یا ورود به زندگی
بزرگسالی هم باشد؛ درست مانند سیگار کشیدن تفننی .تعداد
استفاده کنندگان مواد مخدر سبک تر در اشکال تفننی و غیر دائمی
حتی می تواند زیاد هم باشد .به همین خاطر هم خیلی از کشورها
یا این نوع استفاده را قانونی کرده اند و یا این که درصدد قانونی
کردن آن هستند .به این دلیل که مخفی شدن این مسئله هم باعث
رونق پیدا کردن قاچاق مواد مخدر می شود و هم این که مقابله با
آن را بسیار مشکل می کند .یعنی برخورد با مسئله ای که پنهان
است بسیار مشکل تر از زمانی است که بتوانید پیشگیری کنید و
افکار جوان ها را نسبت به خطرات این موضوع روشن کنید .در
ضمن به این نتیجه رسیده اند که چیزی که می تواند به صورت
تفننی باشد ،نباید به صورت یک موضوع پیچیده پلیسی و قضایی
دربیاید .تجربه کشورهایی مثل هلند یا پرتغال که این کار را
قانونی کرده اند هم نشان داده که این مسئله اثرات منفی چشم
گیری بر روی جامعه نداشته و موجب گسترش استفاده از مواد
مخدر نشده است.
اما در کنار این ما استفاده خیلی منظم تر و دائمی از مواد مخدر را
داریم که شکل اعتیاد به خودش می گیرد و از حالت تفننی خارج
می شود .یعنی تفاوت است میان فردی که در هفته دو یا هفت
عدد سیگاری که در آن مقداری مواد مخدر ریخته شده ،می کشد
با کسی که در طی روز به طور منظم در چندین نوبت این کار را
می کند .ما در ایران بیش تر با پدیده دوم مواجه هستیم و اعتیاد
کم تر شکل تفریحی دارد .یکی از مسائلی که در ایران وجود دارد
و سالیان درازی است که در موردش بحث می شود این است که
با وجود ممنوع بودن ،مواد مخدر بسیار راحت قابل دسترسی و
نسبت به جاهای دیگر بسیار ارزان است .گفته می شود که یکی
از دالیلش بودن ایران بر سر مسیر انتقال مواد مخدر از آسیا به
طرف اروپاست.
■ فکر می کنید دالیل رشد تعداد معتادین در ایران چیست؟
ما در دهه های گذشته راه درستی را در ارتباط با اعتیاد به مواد
مخدر یا توزیع آن در پیش نگرفتیم .ابزار اصلی که در جامعه ما
استفاده شده سرکوب شدید و اعدام برای توزیع کننده یا دارنده
مواد مخدر بوده .ایران یکی از باالترین رقم های اعدام در این زمینه
را داشت .البته در سال های اخیر برای لغو این نوع احکام اعدام و
کم شدن تعداد اعدام در ایران و پایین آمدن جایگاه ایران در میان
کشورهای اعدام کننده ،تالش و بحث جدی شده است.
ما از روش سرکوب و کاربرد خشونت برای برخورد با موادمخدر
استفاده کرده ایم ،بدون این که به جنبه های آموزشی و علل
اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر بپردازیم .نتیجه و آن چه که جامعه
ما بعد از چهل سال نصیبش شده هم این است که نه تنها از تعداد
معتادین کاسته نشده ،بلکه دامنه اش بسیار گسترده تر هم شده
است .بنابراین در حقیقت می شود گفت که در جامعه ما کاری
که باید برای آگاه کردن و توجه و هشدار به افکار عمومی انجام
می شده ،به اندازه کافی موثر نبوده و خشونتی هم که به کار رفته،
نتوانسته در عمل جلوی این مسئله را بگیرد .بخشی از تحقیقات
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میدانی ،محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در جامعه وجود دارد را
به عنوان یکی از دالیل گسترش اعتیاد قلمداد می کنند .وقتی جوان
ها نمی توانند به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به راحتی مث ًال
به کنسرت موسیقی یا به جایی برای رقص و شادی بروند و حق
اشکال مختلف زندگی کردن جوانی از جوان ها گرفته می شود،
تنها چیزی که برایشان می ماند این گونه فعالیت های پنهان است
که می توانند در دوران دانشجویی و یا در محافل جوانان تجربه
شود و بعدها هم ادامه پیدا کند .این یکی از فرضیه هایی است که
در بخشی از تحلیل ها و تحقیقات در ایران مطرح می شود .یعنی
مواد مخدر نوعی تسکین برای فرار یا فراموش کردن وضعیت
خاص ایران و افسردگی عمومی که سرکوب ها و ممنوعیت ها و
یا نبودن افق روشن برای آینده برای جوان ها به وجود می آورند،
است.
ولی این فقط یکی از فرضیه هاست و باید به اعتیاد به عنوان یک
پدیده پیچیده ،به صورت چند وجهی نگاه کرد و به دنبال رابطه
خطی میان یک عامل خاص و میزان اعتیاد نبود .مسئله افسردگی
جامعه ،سرخوردگی ها و فشارها به طور جدی وجود دارد .ولی
همزمان روش ها و سیاست های دهه های گذشته هم در تشدید
این پدیده منفی بسیار نقش داشته اند .به نظر می رسد هیچ اراده
رسمی برای مقابله ملی با این بالی عمومی وجود نداشته و اعتیاد
زیر پوست جامعه به صوزت زیر زمینی رشد سرطانی کرده و حاال
هم که زخم های آن این جا و آن جا علنی شده است ،دامنه آن به
قدری گسترده است که برخورد با آن بسیار دشوار شده است.
■ آیا رشد تعداد معتادین در ایران به رشد سایر آسیب های
اجتماعی هم منجر می شود؟ نسبتشان چیست و چگونه؟
دقیق ًا یکی از مسائلی که وجود دارد این است که آسیب مهمی مثل
اعتیاد می تواند آسیب های دیگری را در پی بیاورد؛ مث ًال آسیب
هایی در درون خانواده ها در رابطه با خشونت افراد با همدیگر.
اقتصاد مواد مخدر هم خود یک اقتصادی مافیایی است که می
تواند فساد و آسیب های بزرگ را در پی آورد .بنابراین در همه
این عرصه ها نوعی رابطه ارگانیک یا سازواره میان آسیب مهمی به
نام اعتیاد و مواد مخدر و توزیع وسیعش در جامعه و آسیب های
دیگر در جامعه وجود دارد .اعتیاد می تواند سبب دور شدن افراد از
محیط کار سالم شده و تبدیل به دلیلی برای بیکاری افراد شود .هم
چنین می تواند دلیلی برای فقر افراد ،جدا شدن و از هم پاشیدگی
خانواده ها و تربیت بد نسل جوان باشد .یعنی تمام این اتفاقات و
پیادمدهای آسیب شناسانه اعتیاد ،می توانند گروه های بسیاری
وسیع تری از جمعیت معتادین را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در
بربگیرد .به عنوان مثال در ده-پانزده سال اخیر ،بحث پایین آمدن
سن اعتیاد در ایران بسیار مطرح است .در همه جای دنیا سن شروع
اعتیاد بین شانزده تا هفده سال است ،اما در ایران با پدیده اعتیاد
نوجوانان باالتر از دوازد-سیزده سال مواجه هستیم که بیش تر در
محیط های خانواده و به خاطر اعتیاد والدین یا اطرافیان اتفاق می
افتد .یا کودکان کار و خیابان که بسیار راحت در معرض چنین
آسیب هایی قرار دارند.
■ اخیراً سپاه پاسداران و سازمان بسیج در مسئله اعتیاد و معتادین
متجاهر ورود کرده اند و حتی بزرگ ترین مرکز اعتیاد کشور
توسط سپاه افتتاح می شود .فکر می کنید دلیل این ورود چیست و

چه ضرورتی چنین ورودی را می تواند توجیه کند؟
نکته اول این است که فکر می کنم سپاه پاسداران یا همه نیروهای
نظامی و شبه نظامی اگر واقع ًا عالقه ای به برخورد با موضوع
مواد مخدر در ایران دارند ،باید بیش تر به سراغ کار اصلی شان
یعنی جلوگیری از ورود ،تولید و توزیع مواد مخدر بروند .یکی
از مسائلی که در ایران وجود دارد ،این است که بدون همکاری
و همراهی نیروهای نظامی در ایران امکان وجود این حجم از مواد
مخدر غیرممکن است .شما وقتی می بینید که این ها این قدر
حواسشان جمع است که می توانند به راحتی سراغ چند فعال مدنی
بروند و به خاطر کنش کوچکی در حوزه ای مانند محیط زیست
یا فعالیت های صنفی ،فعالین را دستگیر کنند و حتی فضای
خصوصی شان را تحت نظر داشته باشند ،چگونه می شود فکر کرد
که در همین کشور ،هزاران تن مواد مخدر در روز جابه جا بشود،
بدون این که نیروهای نظامی مطلع باشند و یا نتوانند جلویش را
بگیرند .من فکر می کنم اگر قرار است کاری توسط نیروهای
نظامی انجام شود ،این کار باید همان کار اصلی خودشان باشد؛
یعنی کاری که به حرفه و شغلشان مربوط است.
من فکر می کنم ورود این گونه نهادها به چنین عرصه ای ،حکومت
ملوک الطوایفی و تضعیف دولت و نهادهای رسمی را در ایران
دنبال می کند .یعنی نهادهایی که در عمل متولی این کار هستند،
دور زده می شوند و نهادهایی که کارشان چیز دیگری است ،وارد
پروژه ای می شوند که تخصصش را ندارند .در گذشته دیده ایم
که در حوزه های دیگری که نیروهای نظامی وارد شده اند ،نتایج
فاجعه آمیزی به بار آمده است .برای این که آن ها تنها از یک دید
محدود و غیر تخصصی و گاه بسیار کلیشه ای می توانند به یک
آسیب نگاه کنند و دید اجتماعی ،جامع و بدون تعصبی ندارند.
در نتیجه فکر می کنند که یک جای قضیه را حل می کنند ولی
در عمل صدها مسئله دیگر در کنارش درست می کنند .اگر قرار
است با اعتیاد برخورد شود باید کار را به نهادهای تخصصی و
کارشناسان و مددکاران اجتماعی سپرد .همین دخالت های نظامی
و یا دخالت حوزه علمیه در حوزه آموزش هم وجود دارد و نتیجه
آن چیزی جز مختل کردن آموزش و آشفته تر کردن نظام بحران
زده آموزشی نیست .در حوزه محیط زیست هم ما با همین مشکل
سروکار داریم .هرجایی که نیروهای نظامی جز در حوزه کار
خودشان دخالت کرده اند ،نتیجه اش برای جامعه ایران در کوتاه و
بلند مدت بسیار منفی و مخرب بوده است.
■ ناظر به تجربه کشورهای دیگر که شما مدنظر دارید ،ایران چه
باید بکند که بتواند بر مشکل اعتیاد فائق آید؟
در بحث هایی که در این سال ها مطرح شده ،عده ای تالش کردند
بگویند که همان راه حل هایی که در پرتغال یا سوئیس یا هلند
در برخورد با برخی از مواد مخدر انتخاب شده در ایران هم می
تواند انجام شود .برای مثال کسانی که معتاد به هروئین هستند به
جای این که هروئینشان را از شبکه های قاچاق تهیه کنند ،بتوانند
به داروخانه ها بروند و با گواهی پزشک مواد مخدرشان را تهیه و
استفاده کنند .می گویند که این به محدود شدن اعتیاد در ایران
کمک می کند .من مطمئن نیستم که چنین روش هایی در یک
جامعه غیرسازمان یافته که هم در آن فساد زیاد است و هم دولت
و نهادهای رسمی تاثیر خیلی کمی بر افکار عمومی و جامعه دارند،
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بتواند در بعد وسیع کارساز باشد .البته این کار شاید برای گروه
محدودی که وابستگی شدید دارند ،مثبت باشد .من فکر می کنم
ما باید با توجه به حجم فعلی اعتیاد ،به دنبال یک برنامه بلند مدت
آموزش ،پیشگیری و جلوگیری از توزیع مواد مخدر و کمک به
رفع اعتیاد و یا کمک به معتادین فعلی باشیم .برای این کار هم
باید راهکارهایی را انتخاب کنیم که هم در آن درمان باشد و هم
کمک به کسانی که معتاد هستند .به معتاد نباید به عنوان کسی که
سربار جامعه است ،نگاه شود؛ به معتاد باید به عنوان کسی نگاه
شود که نیاز به درمان و کمک جامعه دارد .این برخورد خشن،
سرکوب گرانه و از باال و همین طور برچسب زدن به طوری که
اعتیاد بدل به گناهی بسیار بزرگ و نابخشودنی شود ،به جز تحمیل
کردن فشارهای روحی و رنج های مضاعف به کسانی که احتیاج
به کمک دارند ،هیچ پیامد دیگری ندارد.
ما باید بتوانیم با نگاهی انسانی و پیشگیرانه به سراغ مسئله اعتیاد
برویم و این زمان می برد؛ زمان زیادی هم می برد .در یک
دوره ای آقای خلخالی فکر می کرد که مث ًال با اعدام دویست-
سیصد قاچاقچی ،مسئله قاچاق حل می شود .همه این ها امتحان
شده و مسئله حل نشده است .اشکال سرکوب های تحقیرآمیز
و غیرانسانی دیگر هم اعمال شده؛ مثل جمع آوری معتادین در
خیابان ها و انتقالشان به یک سری مراکزی و مجبور کردن آن
ها به ترک اعتیاد .هیچ کدام از این روش ها نتیجه نداده .ما باید
برگردیم و به تجربه کشورهایی که با حوصله کار را در پیش گرفته
اند ،نگاه کنیم .در یک برنامه طوالنی اول این پدیده را باید مهار
کرد و بعد تالش کرد که به تدریج از سرایت آن به نسل نوجوان و
جوان جلوگیری شود تا در نسل آینده بازتولید معتاد نداشته باشیم.
یعنی ما مهم ترین کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که
توزیع مواد مخدر را به طور واقعی و موثر کنترل کنیم.
ما نیاز به یک برنامه و اراده ملی برای مقابله با اعتیاد داریم که در
آن همه کارشناسان از پزشک ،جامعه شناس ،روانشناس ،مددکار
اجتماعی گرفته تا نیروهای انتظامی و سازمان های مدنی و نظام
آموزشی در کنار یکدیگر به جنگ آسیبی بروند که چون بختک
بروی جامعه ایران افتاده است و سالمت و آینده آن را تهدید می
کند.
■ با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
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عکس از تسنیم

■ کرامت و حقوق طبیعی معتادین
محمدمحبی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

“معتادان متجاهر” اصطالحی است که به معتادان خیابانی و کارتن
خواب اطالق می شود .افرادی که به واسطه اعتیاد بیش از حد ،فقر
مفرط اقتصادی و ضعف در تغذیه و بهداشت ،اعتیادشان از صورت
و اندام ظاهری شان هویداست .جمع آوری این قبیل از معتادان،
در قانون و عرف برعهده سازمان بهزیستی است .اما به تازگی،
طرح جدیدی در حال اجراست که پای نیروهای نظامی (سپاه و
بسیج) را به این کار باز کرده است.
معضل مواد مخدر و معتادین متجاهر ،در واقع یک معضل و مسئله
اجتماعی و نهایت ًا بهداشتی و پزشکی است .ورود نیروهای نظامی
به این مسئله ،با هیچ قاعده و عقالنیتی قابل توجیه نیست .ورود
نظامیان به این کار ،باعث امنیتی تر شدن مسئله میشود .اصوالً
امنیتی کردن مسایل مختلف ،یکی از هنرهای جمهوری اسالمی
است .در طول عمر این نظام ،عادی تری مسایل هم رنگ امنیتی به
خودشان گرفته اند .نگاه موسع به مقوله امنیت ،اصوالً حل مسایل
را مشکل می کند.
از طرف دیگر ،امنیتی کردن مسئله معتادین ،کرامت و حقوق
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طبیعی آن ها را با یک خطر جدی مواجه می کند .دلیل آن هم
کام ًال روشن است که مواردی که رنگ نظامی و امنیتی به خود می
گیرند و یا حل آن ها به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار می شود،
عمدت ًا به علت ها پرداخته نمی شود ،کسی به فکر برخورد اصولی و
ی ها ،اصوالً با معلول به دست
ریشه ای نمی افتد و نظامیان و امنیت 
آمده ،به شکل چکشی و آنی برخورد می کنند .حال آن که اعتیاد
و معتادین و به ویژه معتادین متجاهر ،نتیجه چندین علت و متغیر
هستند و حل بسیاری از آن متغیرها ،از وظایف نیروهای نظامی
و امنیتی نیستند .نظامیان و امنیتی ها ،نهایت ًا میتوانند با پدیده
قاچاق مواد مخدر ،آن هم به شکل پلیسی و نظامی و امنیتی برخورد
نمایند .نتیجه برخورد چکشی و برخورد معلول پایه و عدم توجه
به ریشه ها و علت ها ،طبیعت ًا به تحقیر و تضییع حقوق قشری از
شهروندان منجر می شود که بیش تر به خاطر شرایط جامعه ،به یک
وضعیت بیمارگونه دچار شده اند.
ظاهراً یکی از دالیلی که بهزیستی مجبور شده که جمع آوری
معتادین متجاهر را به سپاه و بسیج واگذار کند“ ،کوتاهی وزارت

بهداشت” است .انوشیروان محسنی بندپی ،رئیس سازمان بهزیستی،
در این مورد در مصاحبه ای گفته است که« :قرار شد معتادان بیمار
در برخی بیمارستان ها از سوی وزارت بهداشت معرفی و پذیرش
شوند ،اما این وزارتخانه هنوز همکاری خوبی با ما نداشته اند».
گذشته از این ،در کمپ های سازمان بهزیستی هم بعض ًا رفتارهای
زشتی با معتادین صورت می گرفت ،حتی خود محسنی بندپی
هم در همان مصاحبه ،به این مسئله اعتراف کرد و گفت« :قب ًال
اقدامات جزیره ای بود ،در کمپ ها اقدامات غیراخالقی مانند این
که به معتاد آب می بستند ،شالق می زدند ،چوب می زدند و بعد
رهایش می کردند .»...
مسئوالن امر ،با اصرار از لفظ “جمع آوری” استفاده می کنند ،که
بی تردید ،این لفظ بدون در نظر گرفتن کرامت انسانی معتادان
استفاده می شود و زمینه تضییع حقوق آن ها را فراهم می کند .این
واژه غیرمحترمانه ،معموالً برای زباله های سطح شهر ب ه کار برده می
شود؛ مگر معتادین زباله هستند!؟ البته این مسئله در ایران مسبوق
به سابقه است و برای پاک کردن صورت مسئله دیگر آسیب های
اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .به طور مثال ،وقتی بحث
کودکان کار مطرح می شود ،نهادهایی مانند سازمان بهزیستی،
شهرداری و پلیس می گویند باید این کودکان از سطح شهر “جمع
آوری” شوند؛ حال این که از واژه های دیگری مانند ساماندهی و
رسیدگی هم می توان استفاده کرد.
حتی لفظ “متجاهر” هم ،یک لفظ تحقیرآمیز و غلط برای این
مسئله است .در فرهنگ فارسی عمید متجاهر برابر است با «کسی
که عمداً کار و عمل خود را آشکار سازد» .در فرهنگ فارسی
معین نیز متجاهر به «کسی که آشکارا فسق و فجور میکند» معنی
شده است .در حالی که این معتادین عمداً و از روی سوءنیت عام
(که الزمه فعل مجرمانه است) ،این کار را نمی کنند و عمل آن ها
مصداق “فسق و فجور” محسوب نمی شود .بگذریم که در قوانین
جزایی ایران و با استناد به ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر،
اصل اعتیاد را هم “جرم” تلقی کرده اند که این مسئله با الفبای
فلسفه حقوق کیفری در تضاد است و نمی توان اعتیاد به مصرف
چیزی را جرم نامید .اما علی رغم جرم نامیدن اعتیاد به مواد مخدر
در قوانین ،باز هم حضور معتادین کارتن خواب در جامعه ،از
مصداق “فسق و فجور” تلقی نمی شود.
سوال مهم این جاست که آیا معتادان کارتن خواب ،به عمد و
با طیب خاطر و با افتخار در سطح شهر تهران پراکنده شده اند
و با کمال میل در سطح شهر ،مواد مخدر استعمال می کنند!؟
این ها همان افرادی هستند که دود سیاست های اشتباه حکومت
به چشمشان رفته و از روی ناآگاهی ،فقر ،بیماری های روحی و
مشکالت اقتصادی در باتالق اعتیاد فرو رفته اند .اما از آن جا که
نهادهای جمهوری اسالمی حاضر نیستند به علت های شکل گیری
معضالت اجتماعی بپردازند ،با پاک کردن صورت مسئله ،فقط در
فکر برخورد با معلول ها هستند.
در شهر تهران ،چند منطقه وجود دارد که پاتوق معتادین کارتن
خواب است .هرندی ،شوش و مولوی ،راهآهن ،جوادیه ،انتهای
عباسی ،انتهای نواب و غیره از جمله مناطقی هستند که تراکم
معتادان کارتن خواب در آن ها بسیار باال است .با این که سازمان
هایی چون شهرداری ،نیروی انتظامی و اداره کل بهزیستی تهران
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بودجه های هنگفتی به بهانه کاهش آسیب های اجتماعی از جمله
اعتیاد در این مناطق دریافت کرده و می کنند ،اما باز می بینیم که
روز به روز و سال به سال ،تعداد معتادان کارتن خواب در این
محله ها افزایش یافته است .حاال سوال این جاست که این نهادها
و سازمان ها ،این بودجه ها را کجا خرج می کنند که نه تنها از
تعداد معتادین کارتن خواب کم نشده ،بلکه به تعداد آن ها ،افزوده
هم شده است.
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که ،بازداشتگاه معروف
کهریزک که نام آن با فاجعه و مرگ عجین شده است ،قرار است
به «محل نگهداری و بازپروری معتادین متجاهر» تبدیل شود .این
مسئله هم می تواند یک تحقیر محسوب شود؛ حتی اگر کیفیت این
مرکز ارتقاء یابد (که نیافته و اخبار رسانه ها ،حاکی از بدتر شدن
وضعیت تاسیساتی آن است) ،ولی باز هم به خاطر بدنامی این
مرکز ،اساس ًا بهتر است که کام ًال تعطیل شود.
بازپروری ،یک مفهوم مدرن در جرم شناسی و هم چنین جامعه
شناسی معضالت اجتماعی است .دو دسته افراد باید در مراکز
بازپروری نگهداری شوند و برای بازگشت به جامعه آماده گردند:
یکی ،برخی مجرمین جرایم سبک که مجازات حبس ندارند
و یا مجازات حبس سنگینی ندارند و شرایط خاص روحی و یا
فییولوژیکی دارند ،و دیگری ،برخی از بیماران از جمله معتادین.
هر دولتی موظف است که مراکز و کمپ های مناسبی برای
بازپروری این قبیل افراد احداث نماید و الزمه بهبودی این
شهروندان و بازگشت آن ها به جامعه ،طبیعت ًا اصولی بودن و
مناسب بودن کمپ های بازپروری است .در این قبیل کمپ ها،
افراد متخصص باید بهترین امکانات را در اختیار داشته باشند تا به
افرادی که به آن جا ارجاع میشوند ،سرویس مناسب ارائه کنند
و با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی و طبیعی افراد ،آن
ها را مورد معالجه قرار دهند و هیچ کس حق توهین و یا تضییع
حقوق آن ها را نداشته باشد.
پانوشت:
-1کوتاهیوزارتبهداشتدرپذیرشمعتادان،خبرگزاریفارس9،تیرماه1397
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حقوقی

عکس از فارس

■ ایرادات حقوقی ورود سپاه و بسیج به حل آسیب های اجتماعی
مهران مصدق نیا
حقوقدان
در این مقاله سعی داریم به بررسی و تحلیل حقوقی ورود نیروهای
سپاه و بسیج و ادعاهای بخشی از فرماندهان سپاه ،از جمله سرتیپ
محمدرضا یزدی ،مبنی بر حق ورود سپاه و بسیج به حوزه مقابله
با آسیب های اجتماعی ،بر اساس قوانین ضوابط حقوقی جاری
جمهوری اسالمی بپردازیم.
آن چه از نص صریح قوانین جاری جمهوری اسالمی از آیین
دادرسی کیفری گرفته تا قانون اساسی ورود ارگان های سپاه و
بسیج به بهانه جلوگیری از آسیب های اجتماعی در روند تفتیش،
دستگیری و بازداشت شهروندان بر خالف ضوابط و قوانین مدونه
است که به شرح نواقص جدی حقوقی آن خواهیم پرداخت .اما
آن چه مشهود است و نباید از نظر دور داشت ،این است که سپاه
در پشت پرده این طرح کام ًال سیاسی ،در نظر دارد که با ساخت
سیستم های موازی با سایر دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور
هم چون نیروی انتظامی و راه اندازی آن ،عالوه بر ورود به حوزه
آسیب های اجتماعی ،که در عمل وارد حوزه برخورد با حجاب،
لباس ،رفتار شهروندان و مقابله با اجتماعات اعتراض آمیز در
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خیابان ها هم بشود .آن چه به لحاظ حقوقی مسلم است ورود و
عمل ارگان های سپاه و بسیج تحت لوای ضابطان دادگستری
هم فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است؛ چرا که تعریف ضابط
را فقط قانون تعیین می کند .ما در این مطلب سعی داریم به این
مسئله بپردازیم که اوالً تعریف ضابط دادگستری به عنوان بازوان
اجرایی مراجع قضایی چیست؟ و چه شخص و یا مقامی به عنوان
ضابط دادگستری محسوب می شوند؟ آیا نیروهای سپاه و بسیج
ضابط محسوب می شوند و اگر ضابط محسوب می شوند محدوده
اختیاراتشان چیست و تا کجاست؟
تعریف ضابط
ضابط در لغت به معنای فراهم آوردن و نگاه دارنده چیزی است.
منظور از ضابط دادگستری ماموری است که موظف به کشف
جرم ،حفظ آثار و عالیم و جمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی
یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی،
ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است .البته ناگفته نماند که
اقدام های ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان و
به موجب قانون انجام می شود.
آیا نیروهای سپاه و بسیج به عنوان ضابط دادگستری محسوب
می شوند؟
باید توجه داشت ما در قانون دو نوع ضابط داریم؛ ضابط عام و
ضابط خاص که در ماده  29قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 92اصالحی
 94 /3 /24در بیان مصادیق ضابط آورده شده است که ضابطان

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،اسفند ۱۳۹۷
شماره 94

دادگستری عبارتند از:
الف -ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب -ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین
خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب
می شوند؛ از قبیل رؤسا ،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور
مربوط به زندانیان ،ماموران وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات
ج سپاه پاسدارا ن انقالب
ت بسی 
ی مقاوم 
سپاه و مامورا ن نیرو 
اسالمی .هم چنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب
قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط
محسوب می شوند.
همان طور که به تفصیل و مستند به قانون مدون آیین دادرسی
کیفری بیان شد ،نیروهای سپاه و بسیج تنها به عنوان ضابطان
خاص محسوب می شوند.
و اما محدوده اختیارات نیروهای سپاه و بسیج به عنوان ضابط
خاص دادگستری تا کجاست؟
قبل از هر چیز باید به تفاوت اصلی در اجرای وظایف ضابطان
عام و خاص بپردازیم .تفاوت اصلی که ضابط عام با ضابط خاص
دارد ،این است که ضابطان عام صالحیت مداخله در تمام جرایم
را دارند؛ حتی آن هایی که در صالحیت ضابطان خاص است.
اما ضابط خاص فقط در امور محدودی -که گفته خواهد شد،-
صالحیت مداخله را دارند .برای ضابط محسوب شدن نیروهای
بسیج و سپاه ،قانونگذار سه شرط را پیش بینی کرده است که با
وجود هر کدام از آن ها می توان نیروهای فوق الذکر را به عنوان
ضابط خاص محسوب کرد:
شرط اول این است که جرم مشهود باشد .تعریف این نوع جرم نیز
در ماده  45قانون آیین دادرسی کیفری آمده است« :جرم مشهود
یعنی جرم باید در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران
یاد شده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را
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بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند».
اما شرط دوم که برای ضابط محسوب شدن این افراد عنوان شده
است به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و به عبارتی نبود ضابطان
دیگر مربوط می شود .یعنی بسیج و سپاه وقتی می تواند دخالت
کند که ضابط عام یا ضابط دیگری -که برخورد با جرم وظیفه
اوست ،-در محل نباشد .در چنین حالتی بسیج می تواند دخالت
کند.
شرط سوم ،اقدام نکردن به موقع ضابطان دیگر است یعنی زمانی
که ضابطان مربوطه در محل حضور دارند ،اما اقدام مقتضی را
انجام نمی دهند .در این صورت ضابطان بسیجی و سپاهی می
توانند دخالت کنند .یا به شکلی اعالم نیاز ضابطان دیگر است،
یعنی با وجود حضور ضابطان دیگر در محل نیاز به کمک ضابطان
بسیجی دارند که اعالم نیاز می کنند .در این مورد نیز البته
نقص حقوقی بزرگ دیگری وجود دارد که سید سلمان سامانی،
سخنگوی وزارت کشور ،درباره اظهارات فرماندهان سپاه رسم ًا
اعالم داشته است که مسئولیت مقابله با آسیب های اجتماعی فقط
با نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری است و ما تاکنون
هیچ درخواستی برای همکاری و مشارکت و کمک سایر نهادها و
دستگاه ها برای انجام این وظیفه قانونی نداشته ایم.
با توجه به شرحی که گذشت ،چنین نتیجه می گیریم که ضابطان
دادگستری را فقط قانون معین می کند و تعیین آن ،به نظر و سلیقه
اشخاص بستگی ندارد .اظهارات مقامات و فرمانده هان سپاه در
روند قانونی نشان دادن دخالتشان در حوزه آسیب های اجتماعی،
نه تنها خالف قانون است بلکه حتی با توجه به این که وزارت
کشور و شورای تامین استان مجوز قانونی حضور سپاه و بسیج در
حوزه آسیب های اجتماعی را نداده اند ،در واقع ورود نهادی نظامی
غیر از نهاد اصلی پلیس و نیروی انتظامی -که وظیفه پیگیری
وضعیت آسیب های اجتماعی را دارد ،-خالف قانون است.
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اجتماعی

عکس ازگاردین

■ چگونه “اتاق های مصرف مواد مخدر” زندگی
افراد معتاد را نجات می دهد

ترجمه از شاهین نصیری

در سراسر اروپا ،تسهیالت فراهم کننده نظارت پزشکی بر معتادان
وجود دارد که مرگ و میر مربوط به مواد مخدر را به طور
چشمگیری کاهش می دهد.
یورگن ،در حالیکه سوزن به رگ خود می زند و هروئین وارد
جریان خونش می شود ،به شدت تحریک می شود .چشمانش با
پرتو هیجانی که ناشی از یک غفلت عمیق است ،باز می شود.
در سراسر اروپا ،روزانه هزاران نفر از مردم در موقعیت مصرف
مواد قرار می گیرند .صدها نفر ،مانند یورگن ،این موقعیت را در
اتاق های مصرف مواد مخدر تجربه می کنند .اما در انگلستان این
تجربه به این شکل رخ نمی دهد و معتادان به مواد مخدر عمدت ًا در
خیابان ها ،ساختمان های اشغال شده و در اتاق های خوابگاه هایی
که تعطیل شده اند ،مواد مخدر مصرف می کنند.
در حالی که میزان سوءمصرف مواد مخدر در اروپا در حال کاهش
است ،بریتانیا بیش ترین میزان مرگ و میر در سراسر قاره را دارد؛
به طوریکه از مجموع  ۸هزار فرد معتاد به موادمخدر در انگلستان،
یکی از سه نفر بر اثر مصرف بیش از حد مواد ()Overdoses
می میرد.
مرگ و میر ناشی از مواد مخدر در اسکاتلند باالتر از تمام کشور
اروپایی دیگر است(.نمودار صفحه بعد)
البته در تعیین رویکرد تفاوت های زیادی وجود دارد .در دانمارک
نمونه های مصرف بیش از حد در اتاق های مصرف مواد مخدر که
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من از آن ها بازدید کردم ،کم نبود؛ بیش تر از  ۸۰۰مورد آخرین
بار ثبت شد .با این حال هیچ کس بر اثر مصرف بیش از حد مواد
نمی میرد .این کشور از سال  ۲۰۱۱موفق به کنترل نرخ مرگ و
میر ناشی از مصرف مواد مخدر شده است.
در واقع ،تا کنون در هیچ یک از  ۷۸اتاق مصرف مواد مخدر در
اروپا ،مرگی گزارش نشده است .دلیل چیست؟ پرستاران بالفاصله
داروهای کنترل کننده را به فرد تزریق ،موقیعت وی را احیاء و
آمبوالنس خبر می کنند .این در حالیست که نرخ مرگ و میر ناشی
از استفاده بیش از حد مواد در جاهای دیگر برابر با  ۶درصد است.
آندرس الرسن ،شیمیدان و مددکار اجتماعی در اتاق مصرف مواد
مخدر در دانمارک میگوید« :این افراد واقع ًا بیمار هستند ،آن ها
نمی توانند به یک باره مصرف مواد مخدر را متوقف کنند» .الرسن
هنگام انجام آزمایش ،خودش مقداری هروئین به شکل پودر از زیر
میکروسکوپ وارد ظرف خون افراد می کند« .تمام کاری که ما
می توانیم انجام دهیم ،این است که تجربه استفاده از مواد مخدر را
برای این افراد تبدیل به تجربه ای امن کنیم ،و اگر خودشان تصمیم
بگیرند که ترک کنند ،ما بالفاصله آن ها را به خدمات حمایت از
معتادان ارجاع میدهیم».
در دانمارک ،مراجعان دسترسی  ۲۴ساعته به اتاقک ها دارند و
می توانند سوزن تمیز برای تزریق دریافت کنند .در وهله اول این
نگرانی وجود داشت که ایجاد اتاق های تزریق مواد مخدر ،مصرف
مواد را افزایش دهد ،اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد .در عوض،
این اتفاق “صحنه استفاده از مواد مخدر” در کپنهاگ را به طور
تاریخی تغییر داد.
قبل از این که اتاق های استفاده از مواد مخدر در سال ۲۰۱۲
افتتاح شوند ،هر هفته بیش از  ۱۰هزار سوزن مصرف شده در
خیابان های وستربرو ( ،)Vesterbroمرکز فروش و بسته
بندی گوشت در پایتخت دانمارک ،جمع آوری می شد .این میزان
از مصرف مواد مخدر در کانون اصلی شهر -جایی که کاربران قب ًال
در پشت سطل ها ،در راه پله ها و در خیابان ها تزریق می کردند،-
عمدت ًا از نظرها پنهان می ماند.

در حال حاضر پنج مرکز بهداشتی در سراسر کشور وجود دارد که
در آن معتادان به کوکائین و هروئین و هم چنین متادون ،تحت
نظارت بالینی قرار می گیرند ۷ .هزار و  ۵۰۰کارمند سیستم “اتاق
های مصرف مواد مخدر” در دانمارک ،بیش از یک میلیون نفر را
طی  ۶سال گذشته تحت نظارت و مراقبت قرار داده اند .خدمات
سرپایی آن ها در کنار کمک به برنامه های تامین مسکن و تنظیم
قرارهای درمانی ،باعث کاهش هزینه ها و خسارات شده است.
نکته اساسی این جاست که اغلب مراجعان افرادی بسیار به حاشیه
رانده شده هستند که هم دسترسی به آن ها دشوار است و هم
درمانشان؛ افرادی که ممکن است هیچ تماسی با افراد غیر معتاد و
کارمندان دولتی نداشته باشند.
در بریتانیا فشار بر روی مجلس و دولت برای افتتاح اولین اتاق
استفاده از مواد مخدر در شهر گالسکو رو به افزایش است ،جایی
که مصرف بیش از حد در  ۲۰سال گذشته پنج برابر شده است.
با این وجود ،دولت بارها و بارها هرگونه تالش برای صدور اجازه

تاسیس اتاق مصرف مواد مخدر در اسکاتلند را مسدود کرده است.
دلیل این مخالفت ها ،نگرانی از چالش هایی است که ممکن است
تاسیس این مرکز در روند اجرای قانون و هم چنین پذیرش تلویحی
جنایت های گسترده ایجاد کند .وزارت کشور در بیانیه ای اعالم
کرد که هیچ چارچوب قانونی برای تاسیس اتاق های مصرف مواد
در بریتانیا وجود ندارد و نمی توان هیچ برنامه ای برای معرفی آن
ها ارائه کرد .یک سخنگوی این وزارتخانه نیز تاکید کرد که از
وابستگی به مواد مخدر باید از طریق درمان و ترمیم جلوگیری
شود .البته خود این خدمات نیز در حال کاهش هستند .سرویس
خدمات مربوط به اعتیاد ،اخیراً افزایش  ۲۶درصدی مرگ و میر
ناشی از مواد مخدر در انگلستان در سال های  ۲۰۱۳و ۲۰۱۶
را به سیاست کاهش  ۱۸درصدی بودجه درمان نسبت داد و این
سیاست را محکوم کرد.
به گفته نیام ایستوود ،مدیر اجرایی موسسه خیریه اطالعات در
زمینه مواد مخدر« :اتاق های مصرف مواد مخدر در سراسر اروپا
طی چهار دهه گذشته به خوبی عمل کرده اند و کارکرد موثر آن
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ها در جذب بعضی از کسانی که بیش تر در معرض محرومیت
اجتماعی قرار دارند و قب ًال در مکان های عمومی و به روش
خطرناک تزریق می کردند ،اثبات شده است .اتاق های مصرف
مواد مخدر خطر مصرف مرگبار مواد ،تزریق توسط نوجوانان را
کاهش و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان را برای کسانی
که سابقه مصرف خطرناک مواد مخدر دارند ،افزایش می دهند».
مارتین پاول ،از بنیاد تغییر سیاست های مواد مخدر ،معتقد
است اگرچه دولت بریتانیا به مزیت های بالقوه اتاق های مصرف
مواد مخدر اذعان دارد« ،اما ترجیح می دهد آسیب پذیرترین و
ناامیدترین شهروندان را به دالیل ایدئولوژیک در وضعیت رنج بار
و مرگبار ببیند ،اما اجازه تاسیس اتاق مصرف مواد مخدر در شهری
مانند گالسکو را ندهد» .به گفته وی «این بنیاد بیش تر اتاق های
استفاده از مواد مخدر در سراسر اروپا را مورد نظارت قرار داده و
مشاهده کرده در این اتاق ها هزاران مورد مصرف پیش از حد مواد،
بدون حتی یک مورد مرگ صورت می پذیرد».

در کشورهای مختلف اروپا ،وضعیت قانونی اتاق های تزریق
متفاوت است .آلمان و سوئیس برای صدور اجازه تاسیس اتاق های
مصرف مواد مخدر ،قوانین شان را تغییر دادند .اسپانیا برای این کار
نیازی به تغییر قانون نداشت .اما در فرانسه ،به دلیل قوانین سخت
گیرانه در مورد مواد مخدر ،ایجاد فضاهای امن (در بیمارستان های
دولتی در پاریس و استراسبورگ) مشکل و در تعارض با قوانین
موجود هستند .در پرتغال که قرار است به زودی اتاق های مصرف
مواد مخدر دایر شوند ،مقررات جرم زدایی از مصرف مواد مخدر
به خودی خود باعث کاهش شدید مرگ و میر ناشی از استفاده از
مواد شده است .ایرلند و بلژیک نیز طرح هایی در این زمینه دارند
که به زودی معرفی خواهند کرد .در دانمارک خدمات ارائه شده
توسط یک مبارزه طوالنی مدت به رهبری شهروندان و فعاالنی که
بر موضوع بهبود سالمت عمومی متمرکز بودند ،به دست آمد .آن
ها در این مبارزه توانستند در نهایت حمایت اکثریت جامعه را نیز
به دست آورند .در روز برگزاری انتخابات عمومی سال  ۲۰۱۱و
طی یک اقدام نافرمانی مدنی ،یک آمبوالنس سیار در کپنهاگ که
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توسط داوطلبان اداره می شد ،فضای استریلی را برای مصرف مواد
مخدر در اختیار مراجعه کنندگان قرار داد.
ایوان کریستنسن که در حال حاضر در یکی از این اتاق های
مصرف مواد کار می کند ،می گوید« :این مسئله در ابتدا کام ًال
بحث برانگیز بود و تنش واقعی وجود داشت .مددکاران اجتماعی
داوطلب ،منتظر دستگیری بودند ،اما هیچ اتفاقی نیفتاد».
بعد از چند هفته ،همان آمبوالنس دست دوم -که به نام فیکسلنس
( )Fixelanceشناخته می شد ،-در مقابل مجلس پارک شد
تا توجه ها را به این موضوع جلب کند :ارائه اولین الیحه برای
ایجاد اتاق های استفاده از مواد مخدر .بعد از چند ماه ،شهرداری از
مددکاران داوطلب درخواست کرد تا خودشان اولین اتاقک ثابت
مصرف مواد را بسازند .با تغییراتی که در تابستان سال  ۲۰۱۲در
قانون به تصویب رسید ،منابع مالی الزم نیز برای این کار اختصاص
پیدا کردند و به همین ترتیب تاسیسات ثابتی برای هدف تاسیس
اتاق های ثابت مصرف مواد مخدر در سراسر دانمارک تامین شد.
این اتاق ها فضاهای گیج کننده ای هستند و اختالفاتی در آن ها
پیش می آید .اما کارکنان و مراجعان لحظات جالبی را با هم تقسیم
می کنند؛ لحظاتی که آن ها را با داستان ها ،غذا خوردن و حتی
سرخوردگی های مشترک به یکدیگر پیوند می دهد .مراجعانی که
ترجیح می دهند مواد را خودشان تهیه کنند ،می توانند  ۳۵دقیقه
در اتاق سیگار و  ۴۵دقیقه در اتاق تزریق بمانند.
یکی از سربازان مسلمان جنگ بوسنی ،بعد از فرو دادن دودهای
سیگاری می گوید« :مواد تزریق می کنم تا تنم را بی حس و
دردهایم را آرام کنم .شما هرگز نمی توانید تصور کنید که من چه
چیزهایی دیده ام» .یکی دیگر می گوید که اگر این جا نبود ،در
خیابان ها مواد مصرف می کرد ،و دیگری که اهل افغانستان است
و پس از جنگ در سال  ۲۰۰۱از کشورش فرار کرده می گوید:
«اینجا آرام است و نگران حمله نیستم» .ک فردی که سال ها در
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دانمارک به هروئین معتاد بود می گوید که کسانی که به اتاق های
مصرف مواد مراجعه می کنند ،با «همدلی و نه قضاوت» درمان می
شوند .او به یاد داستان زندگی خودش می افتد و میگوید« :ما این
جا قضاوت نشدیم ،ما مورد مراقبت قرار گرفتیم» .او ادامه می
دهد« :این جا به ما کمک کرد بر زندگی خودمان کنترل داشته
باشیم».
دیدگاه کارکنان این اتاق ها نیز از تجربه هر روزه شان از تماس
با مراجعان شکل می گیرد .دیدن افرادی که برای تامین پول مواد
مخدر مورد نیازشان ،مرتکب جرم می شوند و باید به زندان بروند
و بعد از دوران حبس بیرون بیایند ،دیدگاه های آن ها تغییر داده
است .الرسن می گوید« :چه معنایی در فرستادن افراد به زندان
وجود دارد وقتی در آن جا امکانی برای کاهش آسیب ها نیست؛
جز این که حتی می توان مواد مخدر را حتی راحت تر هم به دست
آورد» .الرسن در حالی که در کنار مردی که هروئین خود را در
دست دارد نشسته ،میگوید« :مردم سوزن را روی زمین می کشند
تا تیزتر شود و پوستشان را پاره کند .آروزی من این است بتوانیم
مواد مخدر آزاد و پاک به آن ها بدهیم .همه این مجازات ها برای
هیچ است و جرم دوباره بازمی گردد .جنگ با مواد مخدر همیشه
خواهد باخت».
پانوشت:
این مطلب ،ترجمه ای است از مقاله ای با همین عنوان که در
ماه نوامبر سال گذشته میالدی در روزنامه گاردین به چاپ رسیده
است:
Busby, M. (2018, November 21).
How ‘fixing rooms’ are saving the lives
of drug addicts. The Guardian.
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اجتماعـــــی
■ طرح پادگاني مبارزه با معتادان متجاهر؛
از اشتباه تا شكست
حسين احمدي نياز
وكيل پايه يك دادگستري

ايران ساليان سال است كه گريبانگير موضوع مواد مخدر است؛ از
زمان قاجار كه ترياك استعمال مي شد اين دغدغه شروع شده كه
چگونه مي توان از اين اهريمن رهايي يافت .با تورق كتاب هاي
مجموعه قوانين ايران مالحظه مي شود كه از زمان پهلوي تا به
امروز قوانين مختلف و متعددي براي مبارزه با مواد مخدر تنظيم و
تصويب شده است كه با مداقه در آن ها مالحظه مي گردد كه سمت
و سوي قوانين ،بيش تر مبارزه با مواد مخدر و استعمال آن است و
كم تر به بحث درمان پرداخته اند.
بنا به داليل عديده اي ايران دچار بحران اعتياد شده است كه مي
توان حداقل اشاراتي به آن ها داشت:
 -١قرار گرفتن در كريدور انتقال مواد مخدر به اروپا
 -٢هم مرز بودن با افغانستان و پاكستان
 -٣جنگ هاي گسترده در افغانستان
 -٤وجود حكومت هاي قبايلي در مرزهاي ايران با پاكستان و
افغانستان و ناامني گسترده در اين مرزها
 -٥فقر و بيكاري گسترده در سه كشور ايران ،پاكستان و
افغانستان
 -٦وجود ناهنجاري و آسيب هاي اجتماعي
 -٧رخداد انقالب اسالمي در ايران
 -٨نبود شادي و تفريح و مولفه هاي آن در ايران
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كافي است به اطلس اعتياد در ايران از زمان پهلوي تا امروز نگاهي
داشته باشيم كه نمايانگر عمق فاجعه گسترش و نشر مواد مخدر و
پديداري معتادان به آن است .اين گستردگي دهشتناك مواد مخدر
و معتادان آن ،موجب واكنش مقننين ايراني شد تا راهكارهايي
براي درمان معتادان مواد مخدر پيدا كنند كه شوربختانه بيش تر
سياست هاي اتخاذ شده سلبي و حذفي بوده و کم تر در رابطه با این
موضوع به پديده درمان به شكل علمي و انساني نگاه شده است .از
این رو در اين چهل سال شاهد شكست هاي متعدد در چگونگي
درمان معتادان بوده ايم كه در اين بين معتادان “متجاهر” از همه
نگون بخت تر بوده اند.
قانونگذار تعريفي كه از اين دسته معتادان داشته است :بر اساس
ماده  ١٦قانون مبارزه با موادمخدر ،معتادی که تجاهر به اعتیاد
کند ،مجرم است و این افراد باید با دستور مقام قضایی برای مدت
یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب
نگهداری شوند .اما معتاد متجاهر چه کسی است؟ تجاهر حالت
معتادی است که عمداً و به انگیزه نشان دادن کار خود و جلب
توجه ،در مرئی و منظر عموم اقدام به مصرف موادمخدر می کند.
در واقع معتاد متجاهر کسی است که ارادهآزادش نه از سر اضطرار
بلکه به عمد و با انگیزه تجاهر ،بر مصرف آشکار موادمخدر قرار
گرفته است؛ لذا مصرف علنی به تنهایی برای صدق عنوان تجاهر

کافی نیست و مصرف علنی حداکثر یک شرط برای تشکیل حالت
تجاهر به شمار می رود .فرض این است که قانونگذار ،معنای دقیق
عباراتی که به کار می برد ،مراد داشته است و اگر قانونگذار می
خواست که تجاهر مترادف با مصرف علنی موادمخدر باشد ،عنوان
جداگانه ای برای آن وضع نمی کرد .اگر معتادی ب ه صورت علنی
اقدام به مصرف موادمخدر می کند ،لزوم ًا به این معنا نیست که
وی معتاد متجاهر است؛ مگر این که مبرهن شود که او عمداً و
به قصد آشکارگری دارد به صورت علنی موادمخدر مصرف می
کند .بنابراین معتادی را که به دلیل بی خانمانی چاره دیگری جز
مصرف علنی موادمخدر نداشته باشد ،نمی توان متجاهر نامید؛ بلکه
او حداکثر معتاد بی خانمان است .لذا تجاهر یک فعل ارادی و
مجرمانه است و معتاد متجاهر مجرم تلقي مي شود؛ زيرا كار وي
جرم تلقي مي شود و عنوان مجرمانه دارد .نسبت دادن حالت تجاهر
به یک معتاد هم ،نیاز به اثبات دارد؛ اما چه کسی باید حالت تجاهر
را اثبات کند؟
از آن جا که تجاهر حالتی مجرمان ه به معتاد می بخشد و دست کم
این که از علل مشدده جرم مصرف موادمخدر است ،مثل هر اتهام
دیگر در مقابل اصل برائت قرار می گیرد .واضح است که اصل
برائت در دادگاه امکان شکسته شدن دارد .معتادی که اتهام تجاهر
متوجه او شده است ،مثل هر متهم دیگر باید مراحل تحقیق را طی
ی که مقام تحقیق نظر به حالت تجاهر او داشت
کند و در صورت 
و این امر به تایید مقام تعقیب رسید ،به همراه نماینده دادستان به
دادگاه ارجاع داده شود تا دادرس درباره او تصمیم بگیرد.
اما آثار تفکیک بین مصرف علنی و تجاهر چیست؟ تجاهر یک
اتهام است و کسی که این اتهام متوجهش شده ،مثل هر متهم
دیگری حق دارد که از خود دفاع بکند و از تمام حقوق یک متهم
مثل تفهیم اتهام به صورت دقیق همراه با ذکر ادله ،حق دسترسی
به وکیل و حق سکوت برخوردار است .احقاق این حقوق اما در
عمل و به لحاظ گستردگي معتادان متهم به تجاهر -كه فقط در
تهران قريب به  ١٢هزار نفر محسوب مي شوند ،-كاري سخت و
بس دشوار است .اين گروه از افراد از حداقل حقوق اجتماعي هم
محروم اند ،چه برسد به انتخاب وكيل دادگستري براي امر دفاع!
في الواقع حكومت سال هاست که در نحوه شناسايي و درمان اين
گروه از معتادان سردرگم مانده است .از يك سو وفق قانون ،معتاد
متجاهر مجرم است و بايد دستگير و زنداني شود و از ديگر سو
زندان هاي ايران ظرفيت گنجايش آن ها را ندارد و نگهداری
طوالنی مدت آن ها موجبات پديداري صدها آسيب اجتماعي ديگر
مي شود .لذا همواره در يك چرخه معيوب راهكار حل اين بحران
مانده اند که دولت ايران در حل بحران اعتياد و پيشگيري از آن هم
دچار معضالت و مشكالت زيادي است و هنوز نتواتسته اند تعريف
علمي و دقيقي از اعتياد ارائه دهند.
در تعریف علمی اعتیاد ابعاد مختلفی در نظر گرفته می شود .در
این خصوص گفته می شود که« :اعتياد يك اختالل است كه دارای
ابعاد روانی ،جسمانی و اجتماعی است و تا زمانی که فرد هرسه
این فاکتورها را دارا نباشد ،معتاد خوانده نمی شود .بنابراین شاید
اولین رویکردهای برخورد با معتادان و رواج واژه معتادان متجاهر
از این امر ناشی شده باشد که فرد معتادی که کارکردهای اجتماعی
خود را از دست داده است ،الجرم به سطح خیابان ها کشانده شده
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و مصرفش را نیز در همان مکان انجام می دهد .در واقع کارکرد
اجتماعی و نقش هایی که او به عنوان عضو یک خانواده و جامعه و
یک انسان طبیعی داشته ،از دست می دهد و لوازم ایفای این نقش
ها نیز بالتبع ،از پیرامون او خارج می شوند؛ لوازمی نظیر شغل،
مسکن ،خانواده ،هویت اجتماعی و غیره»)1( .
رویکرد درمانی هر یک از ابعاد گفته شده اما ،باید متفاوت باشد.
«به طور مثال در درمان بعد جسمانی می توان از انواع روش های
یابویی بدون دارو و یا سم زدایی و یا درمان های همراه دارو و
سایر روش ها بهره برد .هم چنین در درمان بعد روانی می توان
از انواع مداخالت روانی در سطوح فردی ،گروهی و خانوادگی
استفاده کرد .اما در بعد اجتماعی -که می توان گفت یکی از مهم
ترین ابعاد این اختالل است -نیز توجه ها و برنامه های ویژه ای
الزم است .به طور مثال برای معتادی که هنوز خانه و کاشانه خود
را از دست نداده و شغل مناسبی نیز دارد ،شاید مداخالت اجتماعی
کم تر و نحوه متفاوت تری نیاز باشد یا شاید با تمرکز ویژه تر بر
ابعاد جسمانی و روانی بتوان به نتیجه ای مطلوب رسید و با مداخله
اندکی در بعد خانواده او ،بتوان راه حل مناسبی یافت .اما درباره
فردی که شغل خود را از دست داده ،خانه ای ندارد ،از خانواده و
دوستان خود طرد شده و غیره ،مانور ویژه بر ابعاد روانی ،جسمانی
و مغفول ماندن از بعد اجتماعی او قاعدت ًا نمی تواند نتیجه درمانی
مناسبی در پی داشته باشد»)2( .
وجود معتادان متجاهر در جامعه موجبات پديداري بسياري ديگر
از مصائب اجتماعي شده و با عنايت به ناتواني سازمان هاي دولتي
در حل علمي و منطقي اين معضل ،نهادهاي نظامي قصد ورود به
موضوع را دارند .در چهل سال گذشته ايران ،هر زمان نهادهاي
نظامي انقالبي وارد هر موضوعي شده باشند ،به نوعي موجبات
فالكت آن شده اند؛ از اقتصاد تا عمران ،از شهرسازي تا آبياري و
غیره نشانه هاي دهشتناك آن هنوز بسان زخمي عميق بر پيكره
کشور باقي است كه كافي است به سد گتوند يا بحران زيست
محيطي خوزستان اشاره كرد .واقعيت مسئله اين است درمان
معتادان و خصوص ًا معتادان متجاهر ،نيازمند يك برنامه ريزي علمي
و متطقي صحيح است و با روش هاي نظامي و فيزيكي و سلبي و
پليسي ،جز شكست و نابودي به هيچ جايي نخواهيم رسيد .جامعه
پادگان نيست و آسيب هاي اجتماعي نيازمند اتخاذ راهكار علمي
است؛ نيازمند عقالنيت و استفاده از تجارب سایر كشورهاست.
درمان معتادان متجاهر مانور نظامي نيست؛ بلكه بسان بيماري بر
جسم جامعه است كه بايد با زمان ،درمان و تسكين يابد .چهل
سال اعدام مجرمين مواد مخدر منتج به شكست و در نتیجه این
قانون حذف شد؛ اما به چه قيمتي؟ جامعه نبايد موش آزمايشگاهي
نهادهاي نظامي انقالبي باشد .اگر اين نهادها به كار نظامي گري
خود مشغول باشند ،كم تر به جامعه ضرر مي رسانند و تا زماني كه
راهكار عملي و عاقالنه براي برون رفت از اعتياد اتخاذ نشود ،اين
مصيبت هم چنان بر دامن جامعه ايران باقي خواهد ماند.
پانوشت ها:
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اجتماعی

عکس از ایرنا

■رشد پدیده بی خانمانی
و پیامدهای آن در جامعه امروز ایران
امیر رزاقی
جامعهشناس
پیشرفت علوم و فناوری سبب توسعه جوامع و تحول در شيوه هاي
زیست انسان ها شده است .گذر جوامع به عصر مدرن پيامدهايي
را براي آن جوامع به دنبال داشته است .برخی از جوامع و نهادهای
اداره کننده آن ها -از جمله دولت ها -توانسته اند با اتخاذ سیاست
ها و روش های منطقی ،عقالنی و کارآمد تا حد بسیار زیادی
تاثیرات و پیامدهای منفی حاصل از مدرن شدن را کنترل نمایند.
آن کشورها توانسته اند با ارتقاء شاخص هاي اقتصادی ،اجتماعی
و توسعه انساني به گسترش رفاه و کاهش نرخ رشد آسيب هاي
اجتماعي در جوامع خود بپردازند.
امروزه جوامع شهري ،به ویژه جوامع شهری کشورهای توسعه
نیافته و یا کشورهای که روند توسعه را به کندی سیر می کنند،
با مسائل و آسيب هاي اجتماعي متعددی روبه رو هستند .یکی از
آن آسیب ها که موضوع این نوشته است ،پديده بي خانماني است.
بی خانمانی پديده اجتماعی است که در شکل گیری آن عوامل
مختلفی دخالت دارد و تاثیرگذار است .اين پديده هم چون بسیاری
از پدیده های اجتماعی هم معلول پدیده های اجتماعی و هم عامل
به وجود آورنده دیگر پدیده های اجتماعی است.
دیدگاه های متعددی در مورد پدیده بی خانمانی از سوی صاحب
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نظران و نظریه پردازان اجتماعی ارائه شده است مونت گومری ،بی
خانمانی را حاصل شكاف عميق و اساسي فرد در ارتباطات ،عدم
انسجام و پيوستگي دائمي يا موقتي خود با دوستان و خانواده دانسته
كه آن را سبب از دست دادن مكان ثابت براي زندگي می داند .او
علت اصلي بي خانماني را در عدم انسجام و پيوستگي فرد با شبکه
روابط اجتماعي در نظر مي گيرد و صرف نداشتن جا و مكان را
علت بي خانماني نمي داند.رابرت مرتن ،جامعه شناس آمریکایی
ی در جامعه اي است كه تاكيد
بر این باور است که رشد بی خانمان 
زيادي بر موفقيت مادي دارد و ميزان دارايي را معيار موفقيت افراد
مي شناسد .ثروت به عنوان يك هدف فرهنگي و اجتماعي شناخته
مي شود و اغلب مردم بر این عقیده اند كه موفقيت ،با معيار ثروت
و ماديات سنجيده مي شود .در این جوامع اقشار خاص و محدودی
از جامعه دسترسي گسترده اي به امكانات و اهداف مادي دارند و
دیگر اقشار دسترسي ناچيزي به امکانات مادی داشته و کم تر شيوه
هاي درآمدزایی را می یابند كه موافق و مطلوب معيارهاي سنجش
موفقيت باشند .از این رو ،برای این اقشار ابزار و هدف اجتماعي،
بر هم منطبق نيست و این عدم انطباق سبب به وجود آمدن مسائل
اجتماعی می شود .هم چنین اللین و کور ،بی خانمانی را در قالب
افراد بی خانمان قابل مشاهده ،افراد بی خانمان پنهان و افراد در
معرض خطر تعریف نموده است .از دیدگاه او بی خانمان های قابل
مشاهده ،بی خانمان هايی هستند که در پارک ها ،معابر و فضاهای
عمومی قابل دیدن اند .بی خانمان های پنهان آن هايی هستند که
فاقد جا و مکان قابل رويت ،توسط عموم هستند .اين افراد با
دوستان و يا آشنايان در شرايط نامناسب ،غیرايمن و غیراستاندارد
زندگی می کنند .نوع سوم بی خانمان ها ،آن بی خانمان های در
معرض خطرند که شرايط اقتصادی ،اجتماعی و فردیشان ،آن ها را
در مرز بی خانمانی قرار داده است .آن ها اوقات کاری پاره وقت يا
موقتی پیدا می کنند اما درآمد کافی برای سکونت ثابت ندارند .از
اين رو ،علل مؤثر در ايجاد بی خانمانی در معرض خطر را بیکاری
و يا عدم پايداری در شغلی مناسب جهت تامین هزينه های حداقلی

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،اسفند ۱۳۹۷
شماره 94

معاش ،به ويژه سکونت می داند .نظریه پرداز دیگر به نام كوهن،
متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي و سياست هاي دولتي را در ايجاد و
كاهش بي خانماني موثر می داند؛ عوامل اقتصادي مانند هزينه هاي
باالي زندگي و غیره که مردم را به سوي بي خانماني سوق می دهد.
در ایران به جهت ضعف و ناکارآمدی در برنامه ها و سیاست
های اقتصادی و اجتماعی ،نبود عدالت اجتماعی ،وجود نابرابری
و نبود توزیع متناسب درآمد و ثروت در جامعه ،فقر و آسیبهای
اجتماعی در حال افزایش است و روز به روز به افرادی که از تامین
ابتدایی ترین نیازهای زیستی و حمایت های ضروری در زمینه
های اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ،روانی و غیره محروم هستند،
افزوده میشود .پدیده بی خانمانی که از پیامدهای سیاست ها و
برنامههای ناکارآمد است ،هر روزه در سطح شهرها ،به ویژه کالن
شهرهای کشور -آشکارا و به تعدد قابل مشاهده است.
بی خانمانی پیامدهای ناگواری برای فرد و جامعه دارد .از جمله
پیامدهای بي خانماني ،گرایش افراد بی خانمان به اعتیاد و مصرف
مواد مخدر است .فرد بی خانمان که از خانواده رانده شده و جامعه
نسبت به او بی توجه است و خدمات حمایتی نیز به او ارائه نمی
دهد ،برای گریز از وضعیت موجود ،به مصرف موادمخدر سوق
پیدا می کند .افرادی كه به چرخه بي خانماني وارد مي شوند ،غالب ًا
به چرخه مصرف مواد مخدر نيز ورود پیدا می کنند؛ به طوري كه
تخمين زده شده است حدود  51درصد از بي خانمان ها ،مصرف
كننده مواد مخدر هستند .از این رو می توان گفت ارتباط معناداری
میان بي خانماني و مصرف مواد مخدر وجود دارد.
عالوه بر مصرف موادمخدر می توان به پیامدهای دیگری نیز چون
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افزایش بیماری های جسمانی و روانی به دلیل عدم دسترسی به
بهداشت و خدمات مناسب بهداشتی و درمانی و در معرض خطر
بودن آن ها در ابتال به بیماریهای چون هپاتیت و اچ.آی.وی اشاره
نمود .هم چنین تکدیگری ،سرقت ،فحشا ،تخریب اموال عمومی
و بسیاری از سایر آسیب های اجتماعی می تواند از پیامدهای بی
خانمانی باشد .عالوه بر این که بی خانمانی ،ارتباط معناداری با
کاهش نرخ امید به زندگی و رشد نرخ خودکشی و مرگ و مير
دارد.
با عدم اعتماد و عدم حمایت جامعه از بی خانمان ها زمینه طرد
شدگی اجتماعی و سرخوردگی افراد بی خانمان فراهم می گردد.
احساس انزوا ،تنهايی و بیارزشی ،احساس شکست و نداشتن
پشتیبان ،ناتوانی در تغییر روند حوادث ،طرد و رانده شدن به
حاشیه از طرف خانواده و جامعه ،احساس ناکامی ،حقارت و مورد
سوء تفاهم و اتهام واقع شدن ،از احساسات و افکاری است که بی
خانمان ها به طور پیوسته با آن روبه رو و درگیرند.
برای فائق آمدن بر پدیده بی خانمانی می توان از دو نوع تبیین
یاری جست :تبین مبتنی بر عوامل ساختاری و تبین مبتنی بر
عوامل فردی ،عاطفی و روانی .عالوه بر آن که باید با ارائه و
اجرای برنامه ها و سیاست های علمی ،منطقی و کارآمد ،وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی
را بهبود داد ،بایستی به فرهنگ سازی جامعه و تغییر نگرش جامعه
به افراد بی خانمان و حمایت عاطفی و روانی از آنان و توانمند
سازی بی خانمان ها نیز توجه الزم را داشت.

اجتماعی

■ نگاهی آماری به مسئله اعتیاد دانش آموزان
جواد لعل محمدی
فعال مدنی
روزگار چه بازی بدی دارد .حقیقت ًا اسباب تاسف است وقتی که می شنویم
مواد مخدر «ساالنه نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان» ( )1یعنی پنج
برابر بودجه آموزش و پرورش را در کشور ایران می بلعد و قاچاقچیان
وطنی از این منکر «ساالنه  ۳میلیارد دالر» ( )2کسب سود می کنند و ایض ًا
«ساالنه  ۵۰۰هزار کیلو در کشور مواد مخدر مصرف می شود» ( )3و ما از
راس هرم  ۱۰کشور مصرف کننده بزرگ مواد مخدر در جهان پایین نمی
آییم و هم چنان در باال مانده ایم.
هرچند این آمار عریان ،آزار دهنده و رعب آور است ،لیکن هولناک تر آن
است که ما تلخی حقیقت را فرو بگذاریم و به تاسی از تفکر معیوب حاکم
بر مالحظات اجتماعی ،با استراتژی بقای مواد مخدر تعامل کنیم و بنشینیم
تا این چرخه بچرخد و قاچاقچیان ،مواد مخدر را وارد کنند و دستگاه ها
برای مبارزه پول بگیرند و یک عده با اندوه حسرت های ناتمام ،در گوشه
و خلوت خیابان به اجساد مغلوب خود لگد بزنند و مصرف کنند تا دنیا از
حرکت بایستد و این دور محصور بماند و این چرخه باز هم بچرخد.
وحشتناک نیست؟ وحشتناک نیست که ساالنه « ۷۰۰۰الی  ۷۵۰۰نوزاد
مظلوم و معتاد متولد می شوند» ( )4و پدر و مادر معتاد فقط می گویند:
الهی بمیرم ...آخر چرا؟
وحشتناک نیست که «زمان دسترسی به مواد مخدر  ۷دقیقه شده» ()5؛ آمار
معتادان ایران به تقریب و تقریرهای مختلف از «مرز  ۴میلیون نفر گذشته»
()6؛ بر اساس شیوع شناسی اعتیاد در سال  ،۹۴با یک ضرب و تقسیم ساده
بالغ بر « ۳۴۰هزار زن در دامنه سنی  ۱۵تا  ۲۵سال قرار گرفته اند» ()7؛
«در هر سال  ۳۶۰۰۰هزار نفر به تعداد معتادان کشور اضافه می شود و
متقاب ًال ساالنه بالغ بر  ۳۰۰۰نفر به علت اعتیاد می میرند» ( )8و ما هم چنان
در حیرانی این فاجعه عظما ،مسکن نسخه می پیچیم و با عزل و نصب های
غیر تخصصی ،مکانیزم کاهش عرضه را به گفتمانی امنیتی  -قضایی تبدیل
کرده ایم و از تحوالت پرشتاب پدیده اعتیاد غفلت ورزیده ایم و کارمان
شده است بگیریم و ببندیم و به زندان بیندازیم.
فی الواقع برای ملموس تر کردن مراتب این فاجعه ،اگر به مسئولین
جمهوری اسالمی بگویند جمعیت حدود  ۵میلیون نفری فلسطین ،طی یک
برنامه هدفمند ،کلهم معتاد شده و اسیر خواب اعتیاد گشته اند ،چه می
گویند و چه می کنند؟ آیا سیل کمک های بشر دوستانه خود را سرازیر این
کشور نخواهند کرد؟ آیا درون و برون ماجرا را با معنای عمیق واکاوی
نمی کنند؟ آیا ماضی و مستقبل و حالش را با صدای بلند فریاد نخواهند
کرد؟ پس چرا نسبت به جمعیت  ۴میلیونی و درگیر اعتیاد در داخل کشور
که خود به منزله یک کشور هستند -این گونه بی تفاوت می گذرند واذن سکوت صادر می کنند و آمار و ارقام این ناهنجاری بزرگ را چون
الیه ای در گوش الیه دیگر فقط زمزمه می کنند و این مسئله را در جوف
کارهای دست چندم می گذارند؛ چنان که آموزش و پرورش را گذاشته اند.

باری! بسیار ساده می گوییم که «سن مصرف مواد مخدر به  ۱۱سال کاهش
یافته» ( )9و «از  ۵۰۰هزار کیلو مواد مصرفی در هر سال ۵۰ ،هزار کیلو
ماده شیشه است» و طرفه تر این که « ۲۰۰۰کیلو از این مواد در بسته های
یک گرمی در اطراف مدارس کشف و ضبط شده است» ( )10و «۶۰
درصد مصرف کنندگان مواد مخدر گفته اند که شروع مصرف آن ها از
دوره دانش آموزی بوده است» ( )11و مسئولین وزارت آموزش و پرورش
به جای پرداختن به علت العلل این بحران ملی ،آمارها را قابل اعتنا ندانند.
فی الواقع شاید مواجهه با این آمارهای دل آزار ،رماننده است ،اما باید
کسی باشد که این انتظار غم انگیز را که رفته رفته به یاس تبدیل می شود،
بنویسد و تذکر بدهد که  ۴۰سال از عمر حکومت اسالمی گذشت و در
این دوران میلیون ها بازداشت و زندانی و اعدام ،تاثیر درمانی نداشت ،همه
چیز گران شد و مواد مخدر گران نشد تا اتاق های فکر مافیای مواد مخدر
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است تا نگاهمان را بچرخانیم و خوانش را عوض کنیم .این بحران اسارت
نیست که به گذری از زمان تمام شود .باید برنامه ریزی منسجم و متحد
داشت .نداشتن یک مرکز آمارسنجی قوی و یک مانیتورینگ مجهز ،یعنی
بی اعتنایی و روی خوش نشان ندادن به نهادهای مردمی و صاحب نظران
و اهل فن و جا گذاشتن آن هایی که رنج خود و راحت ملت می خواهند.
بی اعتنایی به آموزش های پیشگیرانه در مدارس ،یعنی کوررنگی اخالقی
نسبت به معصومه هایی که هر شب پدر و یا مادرشان یک نفس دودها
را پایین می دهند و او منتظر می ماند که بیرون بیاید و نمی آید .یعنی
بی توجهی به باتالق گندیده و مرگباری که این کودکان در آن دست و پا
می زنند ،یعنی بی توجهی به کادرسازی بنیادین و روش های آکادمیک.
بسیار دوست می داشتم تا مبسوط تر بنویسم .از فرشته هایی که راهشان
را گم کرده اند و دیگر صدای گریه خودشان را هم نمی شنوند .از کسانی
که مسلول و استخوانی و حسرت زده ،پای پنجره سرداب زندان نشسته اند
و منتظرند تا مه بیاید و آن ها را در بر بگیرد .از زنانی که به خاک سرد فرو
ریخته اند و شب هایشان بی ستاره است .از دانشجویانی که به هر مهری
لبخند می زنند و جز کام تلخ نمی ستانند .از غده های وخیم و ورم کرده ای
که فقط می خواهند غرامت بستانند .و این ها همه باشد به فرصتی دیگر...
پانوشت ها:

- 1اظهاراتاسکندرمومنیرئیسستادمبارزهباموادمخدر،خبرگزاریمهر 21،آبانماه1397

 - 2اظهارات بابک دین پرست معاون وقت کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد ،خبرآنالین 18،آبان ماه
1392

 - 3اظهاراتعلیرضاجزینیقائممقامستادمبارزهباموادمخدر،ایسنا 25،دیماه1393

 - 4اظهارات سعید صفاتيان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد ،دویچه وله 31،مردادماه1397
 - 5اظهاراتحسننوروزیسخنگویکمیسیوناجتماعیمجلس،مشرقنیوز 12،مرداد1397
 - 6اظهاراتجوادهروینمایندهپیشینمجلس،تسنیم 9،اسفندماه1392

 - 7اظهاراتمحسنیبندپیرئیسسازمانبهزیستیکشور،مشرقنیوز 19،تیرماه1397

 - 8اظهاراتایرجحریرچیسخنگویوزارتبهداشت،روزنامههمدلی 26،مردادماه1395

 - 9اظهاراتحسنلطفیعضوکمیسیوناجتماعیمجلس،مشرقنیوز 26،مردادماه1397

 - 10اظهاراترئیسپلیسمبارزهباموادمخدر،خبرگزاریپانا 29،خردادماه1397
 - 11اظهاراتعلیرضاجزینیقائممقامستادمبارزهباموادمخدر،خبرگزاریایسنا،
 18شهرویورماه1393
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اجتماعی

■ اعتیاد زنان؛ گوش شنوایی هست؟
فروز محمدی
فعال مدنی

خوگیری و عادت غیر قابل کنترل ،جنسیت نمی شناسد .انسان گاه
چنان تحت تاثیر و یا فشار حقیقی ترین و ناب ترین حس های
درونی مثل اوج و فرود ،عشق ،اندوه ،فقدان ،خشم ،شادی ،آرامش،
صبر و غیره قرار گرفته که در پی آن احساس یاس و درماندگی
وجودش را دربر می گیرد .سپس ،به دنبال تشدید آن حس یا تسکین
این یاس و سرخوردگی می رود و گاهی بنا به مختصات و شرایط
خودخواسته یا تحمیل شده ،فاقد توانایی و مهارت های الزم برای
ایجاد یا دفع آن ها بوده و این زمان بزنگاه است ...و زنان هنگام قرار
گرفتن در این مختصات با سرعت بیش تری و در باتالق عمیق تری
سقوط می کنند.
باید پذیرفت بسیاری از مسایل در ایران زیر سایه سنگین نگاه
حاصل از ذهنی جنسیت زده است .علی رغم تالش ها و فعالیت
های رسمی و غیر رسمی فعالین حقوق بشر ،هنوز هم جامعه زنان
ایران از نظر مسایل اجتماعی با پیچیدگی ها و مشکالت بی شماری
دست به گریبان است؛ معضالت ریز و درشتی که گاه به نظر می
رسد تا ابد ادامه خواهند یافت .اعتیاد هم از این دست مسایل پیچیده
و الینحل است .این خوگیری افراطی و تکرارشونده ،سالیان طوالنی
در بسیاری از جوامع از جهات مختلف مورد بررسی و تالش برای
کنترل قرار گرفته است .اعتیاد هم مانند بسیاری از پدیده ها ،به دلیل
گره خوردن به مسایل اقتصادی و حتی سیاسی و پیشینه اجتماعی،
روز به روز پیچیده تر شده و بعد از گذر از دوران مجازات ها و
راهکارهای خشن ،بی رحمانه و گاه غیرانسانی ،امذروزه بسیاری از
جوامع به تالش برای درمان و پیشگیری و کنترل و رسیدگی به این
گروه آسیب دیده رسیده اند.
فکر کردن و کنکاش در مختصات این آدم ها اندوهی بی پایان به
همراه دارد .مختصاتی که روز به روز به عوامل بیش تر و عمیق
تری وابسته شده و توضیح و توجیه آن اص ًال آسان و راحت نبوده و
نیست ولی روز به روز این انسان های خوگیر که عادت به تکراری
غیرقابل کنترل در مصرف دارند ،دچار سرنوشت های غم انگیزتری
می شوند .نحوه روبه رو شدن با تخریب و اضمحالل حاصل از اعتیاد،
مانند بسیاری از مسائل دیگر در جوامع مختلف متفاوت است و
قطع ًا نتایج متفاوت تری هم به دست می دهد .در ایران سال هاست
بی مسئولیتی و نگاه نادرست از یک سو و گره خوردن آسیب های
اجتماعی به مسائل سیاسی از سوی دیگر ،مواجهه و چاره اندیشی را
سخت و گاه بی ثمر نموده است .حال اگر مشخص ًا به اعتیاد زنان در
ایران نگاه کنیم ،مسئله خیلی غم انگیزتر است .زنان ایران در معرض
آسیب های روانی و جسمی زیادی بوده و هستند که بخشی از آن
ها قابل پیگیری قانونی نیست .در ایران پدیده اعتیاد زنان پیامدهای
تراژیک بسیار سنگین و عمیقی را به دنبال دارد و در عین حال
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راهکارهای پیشگیری و مراقبت و کنترل بسیار محدود و اندک
است .اشاعه فحشا ،بیماری های پیش رونده عفونی و ویروسی و
افزایش کودکان بی یا بد سرپرست از آشکارترین نتایج این تخریب
اند که زنجیر وار ادامه می یابد .از طرفی این مسائل ،به دلیل شرایط
خاص سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران هرگز در طی این سال ها
جزو الویت های اصلی مسئولین و جامعه نبوده و طبیعت ًا فعالیت های
مرتبط بهبود دهنده نیز ارزش گذاری نشده است .تمامی اطالعات
و راهکارهای موثر مرتبط با آن هم تقریبا ناشناخته مانده و مضاف
بر این که هیچ حمایتی از ایده ها و اندک فعالیت های گروه های
کوچک به عمل نیامده و زمان های طالیی برای پرداختن به آن از
دست رفته است .حتی در آموزش و آگاهی دادن به خانواده ها هم
قدمی جز همان توصیه های کلیشه ای و سطحی رسانه ای نظیر
کنترل همه جانبه آن هم بدون آگاهی از منظر روانشناختی -برداشته
نشده است .غافل از این که اعتیاد ،مخصوص ًا در زنان ،ریشه های
عمیقی دارد و پیشگیری و درمان آن نیازمند اجرای یک فرایند
کام ًال پیش بینی شده و مستمر در همه ابعاد زندگی فرد خوگیر
به عادت کنترل نشده است .این جاست که همیشه از خودم می
پرسم در کشور ما ،در رابطه با حل کدام مشکل و آسیب اجتماعی
فرآیندی با ساختار توانمند و قدرت پوشش همه ابعاد طراحی و اجرا
شده است؟
حال که سالیان دراز است اعتیاد از مسیر سنتی و قدیمی خود خارج
شده و این روزها گستره آن به مدارس کشیده شده که خبر از فاجعه
ای عظیم تر می دهد ،اعتیاد زنان به واسطه شرایط حاکم معموالً تا
حد ممکن پنهان می ماند و خیلی دیرتر آشکار شده و به همین دلیل
فرصت های موثر درمان و یا پیشگیری به موقع و موثر بسیار کم تر
است .اگر هم چنان به تفکر و کنکاش واقع بینانه و مبتنی بر حقایق
موجود و پیدا کردن یا پیاده کردن راهکارهای علمی و تخصصی
الویت داده نشود و ساده اندیشی و بی توجهی چه از منظر پیشگیری
و درمان و چه از منظر برخوردهای اجتماعی و روانشناختی ادامه
یابد ،روز به روز ابعاد این تخریب و فروپاشی ناشی از آن گسترده
تر خواهد شد و پیچیدگی های بیش تری را از لحاظ اجتماعی ایجاد
خواهد کرد.
کاش یک کمپین هم اندیشی انسانی و دلسوزانه با نگاهی واقع
بینانه و بدون رودربایستی در این رابطه شکل گیرد؛ اگرچه این
روزها شاید هیچ گوشی برای شنیدن ناله های محزون و بی رمق
زنانی که تمام ناکامی ها ،ناامیدی ها ،نامهربانی ها ،نادیده گرفتن
ها ،سرخوردگی ها و فقر و تنگدستی و استیصالشان را در بی خبری
ناشی از غوطه وری در عالم خوگیری افراطی و بدون کنترل سپری
می کنند ،نباشد .آیا این جا گوشی برای شنیدن ،چشمی برای دیدن
و اندیشه ای برای چاره جویی هست؟

کــــــتابخانه

■■پژوهشی در باب اعتیاد و سیاست های آن
در جمهوری اسالمی
نام کتاب :اعتیاد در ایران
نویسنده :سعید مدنی قهفرخی
تاریخ انتشار1390 :
ناشر :نشر ثالث

روی جلد کتاب این جمله خودنمایی می کند که «به نظر
مسئوالن پس از انقالب ،اعتیاد نوعی رفتار ضد انقالبی بود
که استعمارگران برای نابودی اسالم و انقالب اسالمی از آن
حمایت می کردند و بنابراین باید با اتخاذ تدابیر قانونی و
کیفری خشن و جدی برای همیشه به این معضل خاتمه داده
می شد».
اما از همان پیشگفتار کتاب -که به قلم دکتر عمران محمد
رزاقی است ،-به نظر می رسد که کتاب آن نگاهی که مسئوالن
پس از انقالب داشتند ،موافق نیست .نویسنده پیشگفتار از
آشنا بودن ما ایرانیان از دیرباز با تریاک و خواص آن خبر می
دهد و اما می گوید که« :ایرانیان مروج مصرف نابجا و مشکل
آفرین تریاک نبوده اند».
این روی جلد و پیشگفتار ،مربوط به اثری به نام “اعتیاد در
ایران” نوشته دکتر سعید مدنی ،جامعه شناس ،پژوهشگر و
استاد دانشگاه است که سال ها بر معضالت اجتماعی در ایران
متمرکز بوده و کار پژوهشی کرده است .دکتر مدنی در این
کتاب با بررسی همه جانبه در خصوص مسئله معتادان و مواد
مخدر در ایران ،قوانین و برنامه های پیشگیرانه در ایران را در
این خصوص از زمان پیروزی انقالب بهمن  57تا سال 1380
بیان می کند .در پایان مقدمه این کتاب هم خود نویسنده اشاره
می کند که« :این کتاب بر مبنای گزارش تحقیقی که در سال
 1384و به پیشتیبانی “دفتر برنامه کنترل مواد و جرم سازمان
ملل متحد در ایران” و “موسسه داریوش” انجام شده ،تدوین
گردیده است .روش کتاب مطالعه اسنادی است و هدف اصلی
آن “بررسی و جمع بندی تجارب مدیریت کاهش تقاضا” در
فاصله سال های  1358تا  1380بوده است .هم چنین تالش
شده تا نقاط قوت و ضعف سیاست های کاهش تقاضا در ابعاد
مختلف ،تجزیه و تحلیل شود».
این اثر پژوهشی هفت فصل دارد که در هر فصل نویسنده
هدف مشخص را در آن تعقیب می کند .فصل اول ،فصل واژه
شناسی کتاب است و نویسنده منظور و مرادش را از کلماتی
که در کتاب استفاده کرده بیان می کند .در واقع در این فصل،
ترمینولوژی نویسنده در ادامه کتاب مشخص می شود .مفاهیم
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کلماتی چون “اعتیاد”“ ،سوءمصرف مواد”“ ،کاهش تقاضا”،
“پیشگیری”“ ،درمان و بازپروری” و “کاهش زیان” در این
فصل به بحث گذاشته شده است.
فصل دوم اما فصلی است که به تجارب کشورها در حوزه
مبارزه با اعتیاد ارجاع می دهد .در این فصل حدود  20کشور
مورد بررسی قرار می گیرند .کشورهایی که با پراکندگی
جغرافیایی آن ها -از قاره آمریکا تا اروپا و آسیا ،-می توان
فهمید که نویسنده تالش دارد تا نمونه های موفق را در همه
جای جهان شناسایی کند و تجارب آن ها را ذکر کرده و به
خواننده معرفی کند.
کتاب بر سال های پس از انقالب بهمن  57تمرکز دارد .اما
در فصل سوم نویسنده با زدن نقبی به گذشته ،به بررسی مسئله
اعتیاد پیش از این تاریخ می پردازد و تالش می کند تا از
مشروطه تا انقالب بهمن را در این خصوص واکاوی کند و
دوره های مختلف آن را به فراخور وسع کتاب شرح دهد.
فصل های چهارم تا هفتم هم به دوران هدف کتاب می پردازد
و با تقسیم دوره ها به سال های 67-72 ،60-67 ،58-59
و  72تا سال  ،1380به شرح مفصل نیت اصلی کتاب در این
خصوص نائل می شود .در خاتمه هم در فصل جمع بندی ،به
بررسی و نقد و طرح مسائلی چون “ثابت و تداوم مدیریت”،
“مدیران غیر متخصص”“ ،مدیریت امنیتی-قضایی”“ ،روند
اصالحی و ارتقایی” و “عدم توازن بین پویایی اعتیاد و تحول
مدیریت” می پردازد.
اما در پایان پیشگفتار دکتر رزاقی می نویسد که پژوهش های
جامع مرتبط با سیاست های اعتیاد در کشور ما بسیار محدود
اند .بنابراین مطالعه حاضر نه تنها به خودی خود ارزش علمی
قابل توجهی دارد ،امید است خود زمینه ساز پژوهش های
مشابه در کشور گردد.
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