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اطالعات«و«آگاهی«قرار«ندارد،«یک«ارباب«و«یک«جبار«و«مستبد«
می«تواند«به«موجب«امتیازات«ذاتی،«بر«تسلط«و«هژمونی«خود«بر«
بمباران« باشد.«شاه«سابق«اگر«در«شرایط« جامعه«اطمینان«داشته«
بی«اطالعی« تّوهم«« در« باید« خیلی« می«زیست،« کنون« اطالعاتی«

می«بود،«که«جامعه«از«او«بپذیرد،«سلطنت«ودیعه«الهی«است.
یکی«از«ویژگی«های«اعتماد«دو«طرفه«بودن«اعتماد«است.«ممکن«
نیست«من«به«شما«اعتماد«نداشته«باشم،«و«بعد«انتظار«داشته«باشم،«
شما«به«من«اعتماد«داشته«باشید.«در«مسائل«مالی«و«اخالقی«و«در«
کند،« اعتماد« دیگری« به« نفر« یک« است« ممکن« روابط«شخصی،«
اما«دیگری«به«او«اعتماد«نکند.«این«نوع«رابطه«نیز،«هم«در«دراز«
مدت«دوام«نخواهد«آورد،«و«هم«تا«زمانی«که«پای«عمل«به«میان«
نیامده«است،«اعتبار«دارد.«به«محض«اینکه«پای«عمل«به«میان«آمد،«
«بی«اعتمادی«به«هر«دو«طرف«سرایت«می«کند.«در«مسائل«اجتماعی«
مربوط« جامعه« سرنوشت« به« که« بزرگ« مسائل« در« و« سیاسی« و«
می«شود،«اعتماد«حتمًا«و«حتمًا«دوطرفه«است.«جباران«و«مستبدان«
در«این«تّوهم«دائمی«زندگی«می«کنند«که«اعتماد«باید«یک«طرفه«
باشد«و«یک«طرفه«بماند.«جامعه«باید«به«او«اعتماد«کنند،«ولی«او«
آسیب« یک« به« باز« نظر،« این« از« ندارد.« اعتماد« جامعه« به« هرگز«
نوع« هر« جامعه،« اعتماد« به« زدن« لطمه« که« می«رسیم« دیگری«
برنامه«ریزی«و«سیاست«گذاری«را«ناممکن«می«کند.«تبدیل«جامعه«
بلندمدت«به«جامعه«کوتاه«مدت،«از«همین«راه«صورت«می«گیرد.

فهرست منابع:
ترجمه« نویمان،« فرانتس« نوشته« آزادی« و« قانون« قدرت،« کتاب«

عزت«اهلل«فوالدوند،«انتشارات«خوارزمی،«صفحه«249
سبحانی،« ع.« ترجمه« روسو،« ژآک« ژآن« نوشته« امیل« کتاب«
«انتشارات«فرخی،«صفحه«75،«سال«1348همان«منبع«صفحه«82
کتاب« به« توسعه،« و« انسان« منزلت« آزادی،« رابطه« مطالعه« برای«
توسعه«به«مثابه«آزادی،«اثر«آمارتیاسن،«ترجمه«محمد«سعید«نوری«

نائینی،«انتشارات«نشر«نی،«مراجعه«شود.
برای«مطالعه«در«این«باره«به«سلسه«مقاالت«نویسنده«همین«اثر،«

تحت«عنوان«عقل«توجیه،«انتشار«گویا«نیوز«مراجعه«شود.
آنها« نانوانی« و« مازوخیسم« و« میان«سادیسم« رابطه« برای«مطالعه«
در«استقالل«زیستن،«به«کتاب«گریز«از«آزادی،«اثر«اریک«فروم،«

ترجمه«عزت«اهلل«فوالدوند،«مراجعه«شود.
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حقوقی  منظر  از  روانی  اختالالت  به  مبتال  بیماران 
نسبت به دیگر بیماران در فشار بیشتری قرار داشته 
و احتمال نقض حقوق اساسی و انسانی آنها به دلیل 
اهلیت  و  عاملیت  شناسایی  عدم  و  آسیب پذیری 
آسیب پذیری  این  است.  بیشتر  بسیار  آنها  قانونی 
با فشارهای  بیماران  حقوقی در حالی است که این 
ناشی از انگ زنی اجتماعی نیز روبرو بوده و همین 
انگ زنی اجتماعی سبب می شود آنها حتی در موضع 
دفاع از خود نیز مورد باور عموم قرار نگرفته و در 
نتیجه از نظر جسمی و جنسی نیز در معرض آسیب 

قرار گیرند.

چرا که صالحیت حقوقی شان به عنوان انسان منوط 
به کمک دیگران بوده و بدون آن صالحیت الزم برای 
عدم صالحیت  این  ندارند.  را  خود  حقوق  استیفای 
با  قانون  در  که  است  چیزی  آن  دلیل  به  قانونی 
که  افرادی  یعنی  می شود؛  شناخته  »محجور«  عنوان 
آنطور که قانون می گوید دچار »زوال عقل یا جنون« 
برای  الزم  عقلی  صالحیت  دلیل  همین  به  و  هستند 
اداره امور حقوقی خود به ویژه مسائل مالی، مدنی و 

اجتماعی خود را ندارند.
حفاظت  برای  قانونی  محدودیت  این  هدف  اگرچه 

و  دخل  به  مجاز  قانونا  که  است  افرادی  حقوق  از 
همین  اما  نیستند  مدنی   – حقوقی  امور  در  تصرف 
برای  ظرفیتی  به  تبدیل  می تواند  خود  محدودیت 
این  از  شود.  آنها  حقوق  گسترده  و  جدی  تضییع 
نظام های  و  کشورها  از  بسیاری  در  امروزه  رو 
حقوقی در کنار قوانین تحدیدی مورد نظر، قوانین 
حمایتی نیز برای حمایت از افراد و بیماران مبتال به 
اختالالت روانی وجود دارد. قوانینی که هدف اصلی 
آنها حفاظت از حقوق اساسی و انسانی این افراد و 
همچنین کرامت ذاتی آنها در برابر دست درازی های 
حتی  و  خانواده  درمانی،  نظام  سوی  از  قانونی  غیر 

نظام قضایی است.

مشکل کجاست؟
آنطور که سازمان بهداشت جهانی می گوید تصمیم 
به  مبتال  افراد  اجباری  بستری  مورد  در  گیری 
پزشکی  مرجع  یک  عهده  بر  باید  روانی  اختالالت 
سوی  از  می تواند  اگرچه  که  مرجعی  باشد.  مستقل 
مقام قضایی مستقل انتخاب شود، اما به نظام قضایی 
چرا  باشد.  داشته  رای  استقالل  و  نداشته  وابستگی 
بستری  هرگونه  اعمال  صورت  این  غیر  در  که 
اجباری تحدید جدی علیه حقوق ابتدایی و اساسی 
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خواهد  محسوب  بشر  آزادی  حق  نقض  و  انسان ها 
بستری  مورد  در  تصمیم گیری  اگر  ویژه  به  شد؛ 
بسیاری  باشد.  مقام قضایی  اختیار  تنها در  اجباری 
نقض حقوق  از  برای جلوگیری  امروزه  از کشورها 
به اختالالت روانی و همچنین نقض حقوق  مبتالیان 
افراد دیگر از سوی مقامات قضایی تصمیم گیری در 
مورد بستری اجباری را از حیطه اختیارات مقامات 
مستقل  پزشکی  مرجع  به  را  آن  و  خارج  قضایی 
قانون  اساس  بر  که  نیز  کشورهایی  در  سپرده اند. 
همچنان مقام قضایی اجازه مشارکت در این روند را 
به کسب موافقت مرجع  این مشارکت منوط  دارد، 

پزشکی است.

در ایران اما بر اساس قانون فعلی )ماده ۱۵0 قانون 
)حکم  قضایی  مقام  صرفا  این  اسالمی(  مجازات 
بستری  اختیار  که  است  قاضی(  رای  یا  دادستان 
»جنون« خوانده  که  آنچه  دلیل  به  را  افراد  اجباری 
شده بر عهده دارد. این قدرت به حدی مطلق است 
یا مسئول  که حتی پزشک متخصص مرکز درمانی 
مخالفت  آن  با  یا  و  زده  سرباز  آن  از  نمی تواند  آن 
کند. این موضوع به ویژه در نظام قضایی وابسته و 
ایران به شدت سبب نقض جدی و  غیر مستقل در 
فاحش حقوق افراد شده است. به ویژه اینکه قضات 
تبعیت  به  دادستان ها  یا  امنیتی  نهادهای  به  وابسته 
از نهادهای امنیتی-اطالعاتی به واسطه این اختیار، 
قانونا مجاز هستند شهروندان را به دالیل سیاسی یا 
اعتقادی با حکم خود به اتهام واهی جنون در مراکز 
درمانی روانی بستری کنند. این بستری اجباری در 
عمل می تواند یک شهروند را از حق استیفای حقوق 
خود محروم ساخته و آسیب های جبران ناپذیری به 

حقوق انسانی او وارد سازد.

از سوی دیگر دادن اختیار تصمیم گیری در مورد 
بستری اجباری به مقام قضایی سبب شده آن دسته 
از بیماران مبتال به اختالالت روانی که نیاز به بستری 
فوری و اجباری دارند از دسترسی به این حق محروم 
قانونی  اجازه  عدم  دلیل  به  پزشکان  که  چرا  مانند؛ 
و  فوری  بستری  به  نسبت  نمی توانند  زمینه  این  در 

اجباری بیماران تصمیم گیری نمایند.

در  ایران  در  فعلی  قوانین  در  دیگر  اصلی  مشکل 
زمینه افرا مبتال به اختالالت روانی این است که در 
شدت  و  نوع  به  توجه  بدون  افراد  این  همه  قوانین 

حال  شده اند.  شناخته  »مجنون«  صرفا  خود  بیماری 
بیماری  روانشناسان  و  روانپزشکان  تایید  به  آنکه 
در  را  اختالالت  از  گسترده ای  بسیار  طیف  روانی 
دارد.  متفاوتی  بسیار  تعاریف  اساسا  و  می گیرد  بر 
در این میان واژه »جنون« اشاره شده در قانون نیز 
اگر  بلکه  است  نامشخص  و  مبهم  شدت  به  تنها  نه 
از منظر قانونی بر فردی اِعمال شود، روند استیفای 
حقوق وی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و او را 

از منظر قانونی نیازمند به قیم خواهد کرد.

دوره ای  روانی  اختالالت  از  دیگر شماری  از طرف 
تاثیر  تحت  را  فرد  مشخصی  زمان  مدت  و  بوده 
قرار می دهد. حال آنکه مفهوم جنون مفهومی بسیار 
کلی بوده و از منظر پزشکی به هیچ وجه نمی تواند 
روانی  اختالالت  به  مبتال  افراد  از  نمایندگی درستی 
قانون  ماده ۱2۱۳  تاکید  ارائه دهد. حتی  قانون  در 
مشکل  این  نتوانسته  نیز  ادواری  جنون  بر  مدنی 
طیف  نیز  دوره ای  اختالالت  که  چرا  کند؛  حل  را 
جنون  واژه  از  استفاده  صرف  و  داشته  گسترده ای 

برای معرفی آن کافی نیست.

شده  سبب  عمل  در  قانونی  انگاری  مطلق  این 
تمامی  علیرغم  روانی  اختالالت  به  مبتال  افراد  همه 
تفاوت ها صرفا با یک چشم دیده شوند. حال آنکه 
یا  برخی  که  دارند  را  توانایی  این  آنها  از  بسیاری 
مطلق  این  اما  کنند  اداره  را  خود  امور  از  عمده ای 
گرفتن  نظر  در  بدون  را  مبتال  افراد  همه  انگاری 
محجور  خویش  امور  اداره  در  آنها  توانایی  میزان 
حقوق  استیفای  برای  آنها  دسترسی  و  کرده  تلقی 
رویه  اساس  بر  حقیقت  در  می کند.  ممنوع  را  خود 
فعلی قانونی هیچ حد وسطی برای صالحیت قانونی 
افراد مبتال به اختالالت روانی وجود نداشته و افراد 
یا مجاز به استیفای کامل حقوق خود هستند یا این 

اجازه به طور کامل از آنها سلب می شود.

این در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها 
با توجه به درجه و نوع اختالل روانی افراد مبتال میزان 
دسترسی آنها به استیفای حقوق و امور خود متفاوت 
است. به عالوه اینکه احکام محجوریت و وجود قیم 
همواره مورد رصد قرار گرفته و نیاز افراد به قیم به 
طور مرتب و با فواصل قانونی مشخص )دو تا شش 
احکام  ایران  در  آنکه  حال  می شود.  ارزیابی  ماه( 
زمانی  محدودیت  بدون  و  کلی  طور  به  محجوریت 
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صادر شده و مورد ارزیابی و رصد قرار نمی گیرد.

عدم پیش بینی مراکز ویژه نگهداری مجرمان مبتال 
از دیگر خالءهای اصلی قوانین  به اختالالت روانی 
در ایران است. از آنجایی که در ایران مراکز ویژه 
به اختالالت روانی  از مجرمان مبتال  برای نگهداری 
یا در زندان های معمولی  این مبتالیان  ندارد،  وجود 
در  یا  می شوند  نگهداری  مجرمان  دیگر  کنار  در 
مبتال  افراد  از  نگهداری  و  بستری  به  مربوط  مراکز 
این  با  مبتالیان؛  دیگر  کنار  در  روانی  اختالالت  به 
داده  تخصیص  انتظامی  مامور  برایشان  که  تفاوت 
می شود. این در حالی است که حضور این مجرمان 
مبتال به اختالالت روانی در کنار دیگر مبتالیان هم 
هم  و  می شود  زندانی محسوب  و  متهم  نقض حقوق 
و  درمانی  نیازهای  که  چرا  مبتالیان؛  دیگر  نقض 
شرایط این دو گروه با هم متفاوت بوده و در نتیجه 

نیاز به محیطی مجزا دارند.

این عدم شناسایی مجرمان، متهمان و زندانیان مبتال 
به اختالالت روانی همچنین سبب شده است شرایط 
و نیازهای ویژه آنها در روند دادرسی و پیش و پس 
از آن مورد توجه قرار نگیرد و با آنها همانطور رفتار 
شود که با دیگر متهمان. حال آنکه این افراد ممکن 
است با توجه به وضعیت متفاوت خود و درجه و نوع 
آن رفتار متفاوتی از خود بروز دهند که در قریب به 
اکثریت موارد با خشونت پلیس و ماموران انتظامی 

روبرو می شوند.

مبتال  افراد  ویژه در مورد حقوق  قوانین  عدم وجود 
شده  سبب  همچنین  ایران  در  روانی  اختالالت  به 
ویژه  به  افراد  از  حمایت  برای  الزم  قانونی  حمایت 
در دسترسی به امکانات و شرایط برابر اجتماعی و 
مشکالت  با  افراد  این  و  نگرفته  صورت  فرصت ها 
عدیده ای در یافتن شغل روبرو شوند. حال آنکه در 
به  الزام  برای  مقررات روشنی  از کشورها  بسیاری 
استخدام افراد با اختالالت روانی )با توجه به نوع و 
درجه( وجود داشته و ساز و کار الزم قانونی برای 

حمایت از آنها تعبیه شده است.

ویژه  قانون  فقدان  ویژه  به  و  قانونی  خالء های  این 
حمایتی از افراد مبتال به اختالالت روانی و شناسایی 
به  افراد  این  است  شده  سبب  عمل  در  آنها  حقوق 
طور کامل از استیفای حقوق انسانی خود منع شده یا 
دست کم با محدودیت های فراوانی روبرو شوند که 
نتیجه ای جز طرد این افراد از جامعه و عدم دسترسی 
است. نداشته  بر  در  اجتماعی  فرصت های  به   آنها 

تالش های فعلی برای تدوین الیحه حمایت از حقوق 
افراد مبتال به اختالالت روانی نیز که از سال گذشته 
به تصویب  فوری  نیاز  از  نشان  آغاز شده   )۱۳۹۹(
چنین قانونی دارد. تالشی که البته هنوز به سرانجام 

نرسیده و روند آن به شدت کند و نامناسب است.
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چکیده
تأثیر« میتواند« کلی« طور« به« سیاسی« سرکوب« و« خشونت« پیشینه:«
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