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تابستان 1369 به همت انتشارات »روشنگران« در تهران، این کتاب کوچک را که 
زندگی  معتاد  مادر  یا  پدر  کنار  در  که  بچه هایی  اندوهبار  زندگی  از  است  روایتی 
می کنند با مدیریت خانم »شهال الهیجی« منتشر کردم. کتاب چند بار تجدید چاپ 
شد تا اراده سیاسی بر آن قرار گرفت که من و خانواده ام را از زادگاه و سرزمینی 
که به آن عشق می ورزیم دور کنند. پس از آن در ایران ممنوع القلم شدم و حتی به 
جرم نام من به عنوان مولف، به کتابی با موضوع کامال اجتماعی مانند این اجازه چاپ 
ندادند. مجوزهای پیشین را که توسط وزارت ارشاد اسالمی نسبت به همه کتاب های 
به  نتوانست آن ها را متقاعد  انتشارات روشنگران  من صادر شده بود، لغو کردند و 

قانون مندی کند.
خانم شهال الهیجی پیرامون دلیل انتشار کتاب و اهمیت آن در نهادهای مرتبط در 
سازمان ملل متحد، ضمن مقدمه ای بر کتاب دیگری از من با نام »خانواده و اعتیاد« که 

با همین رویکرد، توسط نشر »باران« در سوئد چاپ شده، نوشته است:
»انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با چاپ کتاب بچه های اعتیاد، به نیت ایجاد 
سرآغازی برای مباحث و پیشنهادات و ارائه طریق عملی برای این مهم اقدام کرد و 
با توجه به برنامه های اعالم شده دولت ایران برای مبارزه با مواد مخدر، همزمان با 

 

پیش گفتار
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اجالس سران کشورها در سازمان ملل متحد برای کودکان که در سال 1990 تشکیل 
شد، موضوع فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر را به عنوان یک معضل اجتماعی 
اعتیاد  اصلی اجالس،  از موضوعات  از آنجا که یکی  و  اولین بار مطرح کرد  برای 
کودکان و نوجوانان و سوء استفاده از آنان در شبکه های پخش و توزیع مواد مخدر 
در جهان بود، این کتاب مورد توجه و تشویق کتبی برگزارکنندگان اجالس قرار 
گرفت و در بولتن داخلی سازمان ملل متحد در همان زمان، از آن به عنوان یکی از 
آثار مهم منتشر شده در مورد کودکان و مواد مخدر یاد شد و کتاب به چاپ دوم 
رسید. متاسفانه چاپ سوم کتاب به دلیل تدوین سیاست های جدید که صدور مجوز 
کتاب را با محدودیت های جدید مواجه می کرد، میسر نشد و نویسنده ناگزیر به انتشار 

آثارش در خارج از کشور پرداخت.«
اکنون به این انگیزه که شاید بچه های اعتیاد سال های 1369 به بعد تبدیل شده اند 
به همان فاجعه ای که در کتاب پیش بینی شده بود، آن را در فضای مجازی در اختیار 

می گذارم و اطالعاتی از وضعیت موجود را بر آن می  افزایم. 
زده  سال 1369دست  در  شده  منتشر  کتاب  کلی  ساختار  به  که  می کنم  تاکید 
اگر  طبعا  است.  سپرده شده  به دست چاپ  پیش  همان ساختار 24 سال  با  و  نشده 
قرار بود کتابی با همین موضوع در شرایط کنونی توسط نویسنده انتشار یابد، حاوی 
ویژگی های دیگری بود کامال متفاوت با آن چه پیش رو دارید. بنابراین اصل کتاب 
همان است که بوده، فقط با افزوده هایی تحت عنوان »از آن زمان تاکنون« به زمان 
برای  را  نشست ها  و  و کاستی ها  ایران  در  بحث های کنونی  می پردازد که  نیز  حال 
پیدا کردن راه  حل در بر می گیرد. همچنین نگاهی دارد به حوزه قانون گذاری و راه 
رهایی این بچه ها از همزیستی با خانواده ای که می شود آن ها را »سرپرست بد« نامید 
و به استناد موادی از قانون جدید »کودکان و نوجوانان بد سرپرست«، به یاری آن ها 

شتافت.
اعتیاد  گسترش  برای  است  شده  مناسب تری  بستر  تاکنون   1369 سال  از  ایران 
اما مجازات  منتشر می کند،  در جمع جوانان کشور. مراجع رسمی آمارهای آن را 
از  بسیاری  بر  را  می شوند  دستگیر  مخدر  مواد  قاچاقچی  اتهام  با  که  کسانی  اعدام 
راه   حل های تربیتی، برنامه ریزی شده و فرهنگی ترجیح می دهند، راه حل هایی که در 
دیگر کشورها نسبت به بچه ها و نوجوان های آسیب پذیر تجربه می شود. دستاوردهای 
مکتب های جدید که بر اصالح و بازدارندگی تاکید دارند، و نه مجازات های شدید، 

در ایران نادیده گرفته می شود.
آماری که توسط نهادهای حکومتی انتشار می یابد، به تنهایی حاکی از این است 
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که تشدید مجازات ها و امتناع از اختصاص بودجه و برنامه به شیوه های نوین تربیتی 
درباره کودکان در شرایط دشوار، جواب نداده است و باید رویکرد همه جانبه و در 

هم تنیده ای با مبانی علمی و تربیتی و اقتصادی، در دستور کار قرار گیرد.
انتشار یک گزارش بود؛ یک اخطار بود که نه تنها شنیده  این کتاب در زمان 
نشد، بلکه با جلوگیری از به روز شدن و چاپ مجدد آن در ایران، به  کلی نادیده اش 
گرفتند. امروز که پس از گذشت 24 سال از تاریخ چاپ اول کتاب در ایران، این 
پیشگفتار را بر چاپ آن در فضای مجازی می نویسم، بچه های اعتیاد تبدیل به یکی 
از مشکالت پیچیده اجتماعی ایران شده اند و سخن از کارتن خواب های تازه متولد 
به دنیا  شده ای می رود که در بطن مادری که معتاد است پرورش می یابند و معتاد 
می آیند. به قولی میراث آن ها از مادر اعتیاد است و ناگزیر متناسب با آن فقری است 

که زندگی رقت باری را رقم می زند.
اینترنتی می خوانیم: »این بچه ها معتاد به دنیا می آیند،  در پایگاه های خبررسانی 
احتمال این که اچ آی وی هم داشته باشند خیلی زیاد است. بچه ای که معتاد به دنیا 
این که  بدون  را دارد و  ماندن در درمانگاه های شهر  اجازه  تا 13 روز  تنها  می آید 
خودش بخواهد، اولین باری که یک کدئین با مشروب بخورد معتاد می شود.... در 
از  هاله ای  این کودکانی که آینده شان در  نگهداری  برای  حال حاضر، هیچ جایی 

ابهام است، وجود ندارد.«1  
بحث  تا  گذاشت  اختیارم  در  را  فرصت  این  که  سپاسگزارم  توانا  سازمان  از 
کودکان اعتیاد را که از سال 1369 در ایران گشوده ام، در فضای مجازی پی بگیرم. 
همچنین تجدید چاپ دو کتاب »خشونت علیه زنان در ایران« و »رفع تبعیض از زنان 
با رویکرد مطالعه تطبیقی قوانین داخلی ایران با مفاد و مندرجات کنوانسیون سیدا«2  

در برنامه است. 
درک  بدون  و  جناحی،  و  سلیقه ای  غیرقانونی،  صورت  به  ایران  در  سانسور 
نیازهای کشور پیاپی به شکل های گوناگون تحمیل می شود و این وضعیت به فعالیت 
سازمان هایی که خارج از قلمرو ایران و در پناه فضای مجازی، با سانسور درون ایران 

هشیارانه برخورد می کنند، اعتبار می بخشد.

1. بنگرید به: »چند درصد کارتن خواب های تهران ایدز دارند«، خبرگزاری ایلنا. 17 شهریور 1393
به نشانی:

 http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=202823
2. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
)CEDAW)

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=202823
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به  نسبت  انتشاراتی  مجوزهای  لغو  از  ناشی  زیان های  جبران  برای  توانا  تصمیم 
آثار و تحقیقات اجتماعی، و ایجاد ممنوعیت برای نویسندگان خاص نسبت به نشر و 

بازنشر آثارشان در ایران، قابل ستایش است.
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یک گزارش، یک اخطار!
طرح مسئله

این گزارش به »آینده« نظر دارد. احساس مسئولیت در قبال »فردای جامعه«، حساسیت 
مسائل مطرح شده در اینجا را موجه جلوه می دهد. انگیزه تدوین گزارش، موقعیت 
نگران کننده ای است که گروه کثیری از کودکان در آن به سر می برند و گزارشگر 
به اقتضای شرایط شغلی خود در جریان گوشه هایی از آن قرار گرفته است. وضعیت 
محیط زندگی این کودکان بی گناه چنان خطرناک و فاجعه آفرین است که ایجاب 
اعتیاد«  »بچه های  از  حمایت  به  را  مخدر«  مواد  با  مبارزه  »برنامه  از  بخشی  می کند 
اختصاص دهند و حتی برای این جنبه از مبارزه، که متوجه آینده است، اولویت قائل 

شوند.
قرار  خاصی  نوشتار  یا  گفتار  موضوع  مستقل  طور  به  تاکنون  اعتیاد«  »بچه های 
نگرفته اند. آن ها را بنا بر عادت، گاهی در رده »بچه های بی سرپرست« و در مواردی 
که عدم توجه به وضعیت آن ها به انحراف و تباهی منجر می شود، در زمره »کودکان 
بزهکار« به شمار می آورند و در محدوده قوانین مربوط به این گروه ها، مورد بررسی 
سرسرای  در  ویژه  به  کودکان،  این  با  مستقیم  تماس  اما  می دهند؛  قرار  حمایت  و 

بچه های اعتیاد
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دادگاه های مدنی خاص )اکنون در نظام حقوقی ایران دادگاه های مدنی خاص، از 
میان رفتهاند و در مسائل مربوط جای خود را به دادگاه خانواده داده اند( و دادسراها 
و دادگاه های کیفری یک و دو )این دادگاه ها نیز جای خود را به دادگاه های عمومی 
و انقالب داده اند(، مرا بر آن داشت تا آنان را به عنوان گروهی خاص از دردمندان 
جامعه که می توانند آینده خود و دیگران را تباه سازند، تعریف و معرفی کنم. در 
گزارش خود، به هر صورت، بر این دیدگاه تاکید می ورزم که بچه های اعتیاد تباری 
دیگر از کودکان تیره روز جهان امروز را شامل می شوند و نیازهای مادی و معنوی 
گسترده  برنامه های  باید  که  است  متفاوت  چنان  خردسال  محرومین  سایر  با  آن ها 
بهبود شرایط شان اختصاص داده شود، چه در غیر  آموزشی و پرورشی ویژه برای 
این صورت، موضوع مبارزه با مواد مخدر از محدوده »حال« فراتر نمی رود و با هر 
شدتی که دنبال شود، بزهکاری ناشی از مواد مخدر در دراز مدت به صورت های 
مختلف امکان وقوع می یابد و تا آنجا که به آینده مربوط می شود، برنامه ها با ناکامی 

مواجه خواهد شد.

ناگفته  با مسائل  بیشتری  الفت  با همیاری کسانی که تماس و  اگر این گزارش 
ارزیابی  میزان شوربختی آن ها  آنگاه  تکمیل شود،  دارند  اعتیاد  بچه های  ناشنیده  و 
می شود و آگاهی نسبت به قدرت نهفته و بالقوه شان برای ویرانگری، چنان موجی 

تصویر شماره یک – مصرف موادمخدر توسط والدین در حضور کودکان – پارکی در جنوب شهر 
تهران - عکس از: مهدی مریزاد – منبع خبرگزاری فارس

http://english.farsnews.com/
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از وحشت و نگرانی پدید می آورد که بسیاری از سازمان های جهانی، برنامه ریزان، 
نجات  یاری در جهت  و  امداد  برای  مردم عادی  هنرمندان و حتی  روزنامه نگاران، 
تصاویری  با  رویارویی  زیرا  می شوند؛  برانگیخته  تیره بخت  و  مسکین  این کودکان 
فاجعه بار و وحشتناک از زندگی آن ها، این باور نهایی را در پی خواهد داشت که 
سالمت جهان آینده در گرو نجات و سالمت کودکانی است که در اینجا از آن ها با 

نام »بچه های اعتیاد« یاد می شود.

بچه اعتیاد کیست؟
»بچه های اعتیاد« موضوع این گزارش، لزوما معتاد نیستند. در تعریف کلی، بچه های 
اعتیاد کودکانی هستند که در محیط پرورشی خود )خانواده( با پدر و مادر یا یکی 
خانواده های  بچه های  مثل  ظاهرا  دارند؛  همزیستی  خانواده  معتاد  اعضای  از  دیگر 
معمولی زندگی می کنند، مثل بچه های دیگر به مدرسه می روند، درس می خوانند، 
بازی می کنند و غیره، اما زیر سلطه »والیت« و »حضانت« ولی یا اولیای معتاد خویش 
دوران کودکی و سنین رشد را پشت سر می گذارند. در بسیاری موارد وضع ظاهر این 
بچه ها در حد متعارف مطلوب و گاه حتی عالی است و کمتر می توان از ظواهر آن ها 
حالت حقیقی و درونی شان را درک کرد. الیه فاسد تربیتی که بچه های اعتیاد را در 
برگرفته است به حدی پیچیده و نامشهود است که تا موضوع اعتیاد مربی خانواده 
فاش نشود، قابل رویت و ارزیابی نیست. کسی که طبق قوانین اجتماعی، عنوان ولی 
قهری )پدر( را دارد و مسئولیت اداره امور مالی، تغذیه، پوشاک، تحصیل، تربیت 
و غیره فرزندش بر عهده اوست، در مقابل دیدگان کودک به استعمال ماده مخدر 
می پردازد، و کسی هم که بنا بر قوانین جاری و بر مبنای عرف و عادت در مقام واالی 
مادری باید به مراقبت و حضانت، تعلیم و تربیت، تأمین نیازهای عاطفی و روحی و 
غیره کودک مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز است و 
یا به تنهایی و برای رفع نیاز شخصی خود مقدمات مصرف آن را فراهم می سازد. 
در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد به عنوان همدم و همپا حضور دارند و 
جمع خانوادگی آنان با حضور دائمی این افراد غریبه متورم می شود. اولیای معتاد در 
شرایط »نشئگی« بسیار بخشنده، مهربان و ایثارگر هستند و بچه ها را با بذل و بخشش ها 
و نوازش های افراطی و وعده های واهی نسبت به خود وابسته می سازند و در حالت 
»خماری« سرشار از خشم، غضب، عصیان و بی حوصلگی، نزدیکان را آزار می دهند 
و نسبت به وقایع اطراف خود احساس مسئولیت نمی کنند. کودکان شوربخت ساکن 
در چنین خانه هایی، که تقدیر شوم به آنان تحمیل شده است، ناگزیرند خود را با 
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تا  شرایط متالطم محیط منطبق سازند و دم نزنند؛ تقدیر شوم آنان را وادار ساخته 
در نخستین سال های زندگی با نوسانات روحی و رفتاری ناشی از نشئگی و خماری 
والدین مواجه شوند و قبح استعمال مواد مخدر، که شعارهای روز منادی آن است، 
از خاطرشان زدوده شود. بروز این تغییرات رفتاری در اولیای معتاد، نخستین عامل 
گرایش به مواد مخدر در بچه های اعتیاد است، زیرا کودک به تجربه درمی یابد که 
سرپرست او بعد از استعمال مواد دارای رفتاری عاطفی و سرشار از مهر و محبت 
می شود و طفل، ناتوان از تشخیص این مطلب که ابراز احساسات در شرایط نشئگی 
حالتی موقت و کاذب است، در ذهن خود بین »خوبی و مهرورزی« و »استعمال مواد 
مخدر« نوعی رابطه مستقیم »الزم و ملزوم« برقرار می کند، تا جایی که ماده مخدر را 
دریچه ای به سوی »مهربانی«، »عطوفت« و در مجموع صفات عالی انسانی و پسندیده 
می پندارد. میل و رغبت و ایجاد خوشبینی نسبت به مواد مخدر در بچه های اعتیاد از 

این مرحله شروع می شود.
یا  یتیم  بچه های  برای  فقط  که  آموخته اند  را  صفت  این  ایران  مردم  متاسفانه 
بچه هایی که از فقر و سوء تغذیه رنج می برند، احساس مسئولیت و دلسوزی کنند. 
امروزه که دولت ها پس از سال ها غفلت، اهمال و سهل انگاری در راه مبارزه با مواد 
مخدر گام برداشته اند، جهان شاید بیاموزد که در برنامه ریزی های اجتماعی و عاطفی 
خود جایگاه »بچه های اعتیاد« را به دقت مشخص سازد، به جنبه های مادی و معنوی 
زندگی آن ها بیشترین بها را بدهد و با تربیت افراد متخصص و مسئول برای نجات 
این گروه عظیم از کودکان قیام کند و حتی به تأسیس نهادهای آموزشی و بازپروری 

ویژه بپردازد و بودجه الزم را تأمین کند.
اعتیاد در گستره جهان امروز چنان آثاری از جنایت و سرقت و فحشا و تخریب 
و قتل و وحشت و انحطاط و فاجعه از خود به جای گذاشته که باالخره دولت ها و 
حکومت ها در شرق و غرب، هر یک به شیوه و سلیقه خاص خود، ضرورت مبارزه 
با آن را احساس کرده اند. با این حال، حتی در بخش هایی از جهان که مبارزه جدی 
و بی امان با مواد مخدر و شبکه های توزیع آن به هر ترتیب -و گرچه با تأخیر- آغاز 
شده، اما هنوز شیوه های مبارزه را به لحاظ نادیده انگاشتن شرایط خطرناک زندگی 
بچه های اعتیاد، نمی توان یک حرکت کامل و فراگیر تلقی کرد. کمتر شنیده شده 
مبارزات و  اعتیاد و هویت فردی و اجتماعی آن ها در مجموعه  است که بچه های 
تحقیقات گسترده جهانی و در پرتو امکانات وسیع سازمان های بین المللی که داعیه 
حراست از حقوق کودکان را دارند و در این زمینه اهداف بشر دوستانه ای را تبلیغ 
می کنند، جایگاه درخور خود را یافته باشد؛ هرچند اشاعه روزافزون اعتیاد و شرایط 



 17بچه های اعتیاد

نامناسب و خطرساز این بچه ها، ضرورت توجه فوری و رسیدگی به وضعیت آن ها 
را کامال ایجاب می کند.

همان گونه که اشاره شد، شاید دشواری کار و علت عدم توجه به بچه های اعتیاد 
این است که آن ها لزوما و حتما »معتاد« یا »مجرم« نیستند، بلکه مثل مهره های بازی در 
چنگال بازیگران حرفه ای و بی رحم که متاسفانه خویشاوندان نزدیک و اولیای آنان 
هستند به هر سو می غلطند و از آنان الگوبرداری می کنند. این بچه ها گاه از بدو تولد 
در خانواده هایی با نظام آموزشی خاص تعلیم می بینند. خانواده هایی که دوام و بقای 
شبکه توزیع مواد مخدر در سراسر جهان را تضمین می کنند. پناهگاه شان خانه ای است 
که در مجموعه جهانی توزیع مواد مخدر مثل یک واحد و هسته آموزشی فعال عمل 
می کند و بچه ها را برای استقرار در نظام پیچیده و زنجیره ای شبکه توزیع مواد مخدر 
در جهان آینده آماده می سازد. شاید در سراسر جهان نظام آموزشی مشابهی پیدا نشود 
که کار آموزش کودک را از همان بدو تولد آغاز کند و هسته های آموزشی را به 
سرعت و به کمک بچه های آموزش دیده در سطح جهان به یکدیگر متصل سازد 
و دام شبکه را مثل تارهای عنکبوت در تمام جوانب و همه جا بگستراند و علی ر  غم 
اختالفات گوناگون موجود در زبان، کشور، ملیت، مذهب و ارزش های مورد عالقه 
اعضا، این شبکه را همیشه فعال نگاه دارد. در هسته های آموزشی خانوادگی مرتبط 

با این شبکه جهانی، از کارایی و قابلیت بچه ها تا حد ممکن سوء استفاده می شود.
با توزیع و مصرف مواد مخدر در سطح جهان یا در یک  بنابراین، اگر مبارزه 
محدوده جغرافیایی خاص از جهان به دور از مقاصد تبلیغاتی واقعیت و فعلیت داشته 
مبارزه  این  از  مرحله  حساس ترین  باید  اعتیاد  بچه های  وضعیت  به  رسیدگی  باشد، 
به هر  با هسته های فاسد و منحط خانواده،  ارتباط و وابستگی آن ها  شناخته شود و 
ترتیبی که کارشناسان مربوطه تشخیص دهند، قطع شود. البته باید اذعان داشت که 
قطع خط اتصال بچه های اعتیاد از هسته فاسد خانواده، گرچه ظاهرا کاری ساده به 
نظر می رسد، اما در عمل دشواری های بسیاری در پی خواهد داشت و از حساس ترین 
مراحل مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود. اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به 
آن ها به چنان امکانات گسترده ای اعم از تأمین بودجه، تربیت کادرهای تخصصی 
علمی، قضایی، آموزشی، پرورشی، هنری و غیره نیاز دارد که اگر سازمان های جهانی 
هدایت و نظارت بر اجرای آن را به عهده نگیرند، نتیجه مطلوب را به خصوص در 
کشورهای جهان سوم در پی نخواهد داشت و صرفا در محدوده گفتار و گزارش 
نابودی بچه های  تباهی و  با عوامل  باقی می ماند. مع ذلک، در راه مبارزه  و نگارش 
معصوم و مظلوم اعتیاد، این مسئله نباید مایوس کننده باشد، زیرا در شرایطی که آخرین 



بچه های اعتیاد: یک گزارش، یک اخطار! 18 

کنوانسیون جهانی حقوق کودکان حتی به »آزادی بچه ها در گزینش بازی های مورد 
بین المللی  نشست های  در دستور کار  را  اهمیتی می دهد که آن  عالقه خود« چنان 
قرار می دهند و در اعالمیه های حقوق کودک می گنجانند، پیشنهاد توجه و حمایت 
از سطح  می تواند  پیش بینی،  قابل  تمام دشواری های  با  اعتیاد  بچه های  از  همه جانبه 
گفتار و نوشتار فراتر رود و در عمل مورد توجه قرار گیرد، متخصصان و محققین 
مسئول و عالقمند را به سوی خود جلب کند، تحقیقات و پژوهش های پیگیری را 
به خود اختصاص دهد و خالصه با مسئله به عنوان مرحله ای جدی از مبارزه با مواد 
مخدر چنان علمی، عملی و قاطع برخورد کند تا شرایط برای قطع ارتباط و وابستگی 
بچه های اعتیاد با کانون فاسد خانواده، و به تبع آن با شبکه جهانی توزیع مواد مخدر 

میسر شود.
دولت های ثروتمند اگر نسبت به ایجاد امنیت در جهان آینده احساس مسئولیت 
می کنند، باید برای تأمین هزینه های سرسام آور این گونه اقدامات آینده نگر پیشگام 
شوند و توجه داشته باشند که حمایت از بچه های اعتیاد و صیانت نفس آن ها بنا بر 
یافته های مترقی ترین مکتب های جامعه شناسی و حقوقی جهان با حفظ امنیت، تأمین 
رفاه و افزایش نیروی دفاع اجتماعی جوامع، رابطه مستقیم دارد. و هرگاه از کنار مسئله 
بی تفاوت بگذرند و اهمیت درخور برای آن قائل نشوند، قطعا وضع از آن چه هست 
بدتر خواهد شد. فراموش نباید کرد که تباهی و آلودگی یک بخش یا یک قشر از 
پیکره اجتماع وسیع جهانی، می تواند به مثابه کانونی برای رشد و تکثیر میکروب های 
یک بیماری مسری خطرناک عمل کند و اگر از ایجاد چنین کانون هایی پیش گیری 

نشود، آلودگی و فساد کل پیکره جهانی را می بلعد.
به تجربه ثابت شده است که مجازات به تنهایی نمی تواند به عنوان شیوه ای کامل 
برای پاکسازی محیط زیست از آلودگی ها انتخاب شود. در کنار اقدامات جزایی، 
باید برنامه ریزی های هماهنگ آموزشی و پرورشی به موقع اجرا گذاشته شود. به 
بیان دیگر، مکتب های مترقی حقوقی بر این عقیده هستند که »هنگامی که کودکی 
کودک  سرنوشت  است  اهمیت  حائز  جامعه  برای  آن چه  می دزدد،  دوچرخه ای 
است، نه سرنوشت دوچرخه.«1 بنابراین پیش از آنکه طفلی مرتکب جرم و تقصیری 
شود مقامات مربوطه باید برای حفظ امنیت و تقویت نیروی دفاعی جامعه به یافتن 
روش هایی در خصوص کسب اطالعات درباره عوامل جرم زا بپردازند و بدین منظور 
همزمان سازمان و کادر آماده و متخصص در اختیار داشته باشند. در فرایند برقراری 

1. Juvenile Delinquency and Its Origins: An Integrated Theoretical Approach, Rich-
ard E. Johnson, p 51
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انطباق با این دیدگاه های مترقی، علل گرایش بچه های اعتیاد به بزهکاری فورا روشن 
می شود؛ زیرا بررسی زندگی خصوصی این بچه ها کافی است تا متخصصان ورزیده 
و مجرب بتوانند از بروز حاالت مجرمانه در آن ها، با گزینش بهترین شیوه های علمی 

و آموزشی، جلوگیری به عمل آورند.
g  g  g

دشوار  شرایط  تحت  که  دارند  وجود  کودکانی  جهان  کشورهای  تمام  »در 
زندگی می کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند.«

به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(

»در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی 
یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی و یا ارگان های حقوقی انجام می شود، 

منافع کودک از اَهم مالحظات است.«
به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(
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از لحاظ تربیتی و حقوقی برای موقعیت بچه های اعتیاد در ایران سه فرض می توان 
قائل شد که در اینجا هر یک از این فرض های محتمل را مورد بررسی و ارزیابی 

جداگانه قرار می دهیم.

فرض نخست: بچه های اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد
در این وضعیت پدر یا مادر یا هر دو و یا یکی از اعضای بزرگسال خانواده، »معتاد« 
یا »فروشنده« مواد مخدر هستند و کودک در چنین محیط جرم زا و آلوده ای به سر 
مدت  کوتاه  حبس های  به  گاه  او  اولیای  می شود.  نزدیک  رشد  سنین  به  و  می برد 
محکوم می شوند و سپس با سپردن تعهد و ضمانت به خانه باز می گردند، گاه دست 
سرقت،  مانند  دیگری  جرم های  مرتکب  اعتیاد  سبب  به  یا  و  می زنند  به خودکشی 
تکدی، خودفروشی، منازعه همراه با چاقوکشی و ضرب و شتم و غیره می شوند که 

بازداشت های موقت را برای آن ها در پی دارد.

فرض دوم: بچه های اعتیاد، بینوایان
پدر، مادر یا هر دو به خاطر اعتیاد یا توزیع مواد مخدر برای مدتی طوالنی بستری، 

بچه های اعتیاد در شرایط مختلف
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زندانی، تبعید یا اعدام می شوند و کودک مربی و تیمارگر خود را از دست می دهد و 
به کلی تنها و فاقد سرپرست می شود و در زمره »کودکان بی سرپرست« قرار می گیرد.

فرض سوم: بچه های اعتیاد، گناهکاران بی گناه
کودک تحت تأثیر محیط آلوده و جرم زای خانواده )موضوع مطرح شده در فرض 
نخست( خود نیز سرانجام معتاد، یا مرتکب سرقت، توزیع مواد مخدر، قتل و غیره 
می شود و به عنوان »کودک بزهکار« مورد تعقیب و شناسایی قرار می گیرد و از نظر 
قانونی متهم یا مجرم شناخته می شود و نهادهای قضایی برای او پرونده کیفری تشکیل 

می دهند.

تصویر شماره دو - اعتیاد به مثابه سنت خانوادگی - روستایی در اطراف تهران - عکس از: پدرام 
سالمی - منبع مجله عکاسی

http://www.the-photos.com/1392/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9/
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برای  اعتیاد،  بچه های  متفاوت  از موقعیت های  ارائه شده  تعاریف  به  توجه  با  اینک 
قانونی، موضع گیری  نهادهای  نحوه عملکرد  این کودکان،  مسائل  با  بیشتر  آشنایی 
اجتماعی، مقابله حقوقی و برخورد اخالقی با این قشر از جامعه، به شرح و توصیف 
این سه وضعیت قابل تصور، محتمل و مفروض می پردازیم. آنگاه برای پیش گیری از 
عواقب خطرناک و فاجعه بار شرایط زیست محیطی این کودکان، با ذکر نمونه هایی 
و  برمی آییم  اعتیاد  بچه های  مسائل  و  مشکالت  برای  چاره جویی  درصدد  واقعی، 
جایگاه آن ها را در فرایند مقابله و مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر مشخص می سازیم. 
این نکته حائز اهمیت است که بدانیم نحوه اعمال حمایت های اجتماعی و قانونی 
به  اجتماعی  دفاع  مقام  در  سازمان ها چگونه  است؟  این کودکان چگونه  به  نسبت 
نجات بچه های اعتیاد و جامعه فراخوانده می شوند؟ و نهادهای مسئول چگونه با این 
شده  کوشش  »فرض«  هر  پایان  در  می کنند؟  برخورد  گناهکار«  »بی گناه  کودکان 

نظرات اصالحی و مقدماتی نیز پیشنهاد و توصیه شود.

شرح مفصل هر یک از شرایط فرض شده
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فرض نخست
بچه های اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد

بررسی وضعیت بچه های اعتیاد تحت شرایط این فرض را با عطف توجه به اصول 
156 و 157 از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آغاز می کنیم که به موجب آن 
اقدام مناسب و اتخاذ تصمیم برای پیش گیری از وقوع جرایم و اصالح مجرمان از 
به  مندرج در اصل 156  اجرای مسئولیت های  نظارت و  قوه قضاییه است.  وظایف 

رئیس قوه قضاییه محول گردیده است.
اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرایم می تواند در برخورد با مشکالت 
باشد.  داشته  جرایم  بروز  موارد  کاهش  جهت  در  را  تأثیر  بیشترین  اعتیاد  بچه های 
تاکنون مکتب های مختلفی در حقوق جزا شکل گرفته  که بنا بر دیدگاه مترقی ترین 
آن ها، پیش گیری از وقوع جرم به مراتب بیش از مجازات در کاهش جرایم، موثر 
تشخیص داده شده است. بنابراین، توجه به شرایط زندگی بچه هایی که در محیط پر 
تنش، متشنج و اعتیادزده خانواده آلوده به مواد مخدر به سر می برند، نه تنها منطبق با 
اصول قانون اساسی است که منبعث از مترقی ترین مکتب های حقوق جزا در جهان 
امروز است. کودکانی که ناخواسته در مسائل ناشی از اعتیاد پدر یا مادر خود در 
خانواده درگیر می شوند، در معرض ارتکاب جرایم مختلف هستند و عموما سرنوشتی 
جز قرار گرفتن در رده »کودکان بزهکار« در انتظارشان نیست. عوامل جرم زا می تواند 
در زمینه بزهکاری اطفال بیشترین تأثیر را داشته باشد و با توجه به اینکه جرم شناسی 
نوین اصوال مفهوم دیگری از واژگان »بزه« و »بزهکار« به دست می دهد و التفات به 
شرایط زیست محیطی و شخصیت مجرم و انگیزه های ارتکاب جرم را ضروری اعالم 
می دارد، بررسی وضعیت اطفالی که هم اکنون در محیط های خانوادگی جرم زا به سر 
می برند، مهمترین اقدام در جهت پیش گیری از بزهکار شدن کودکان تلقی می شود؛ 
زیرا پیش گیری از جرایم اطفال را نمی توان فقط در قلمرو منجمد و خشک قانون 
محدود ساخت. کودکی که در محیط آلوده و اعتیادزده خانواده برای رفع خماری 
پدر یا مادر روانه کوچه پس کوچه ها و بیغوله ها و مخروبه ها می شود تا مواد مخدر 
نیاز آن ها را از توزیع کنندگان مواد مخدر خریداری کند، ناخواسته و بدون  مورد 
اینکه قصد ارتکاب اعمال ضد اجتماعی را داشته باشد، صرفا به خاطر وابستگی های 
راهی  در  قدم  والدین،  گرفتاری  و  رفع خماری  نهایتا  و  احساسات  ابراز  و  عاطفی 
می گذارد که شاید روزی سر از لجنزارهای کثیف و یا سیاهچال های مخوف درآورد. 
چنان چه وضعیت او مورد توجه قرار نگیرد و نهادهای مسئول اجتماعی از او حمایت 
توزیع  شبکه  به  اگر  که حتی  می شود  بزهکار  نوجوانی  به  تبدیل  تدریج  به  نکنند، 
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مواد مخدر و گروه مصرف کنندگان آن هم نپیوندد )که بسیار بعید به نظر می رسد(، 
استعداد و توانایی انجام هرگونه عمل خالف اخالقی را کسب می کند و جاذبه انواع 
جرایم و اقدامات ضد اجتماعی او را به سوی خود می کشد. بسیار دیده شده که این 
اطفال برای تأمین هزینه مواد مخدر والدین خمار خود حتی جیب بری هم می کنند 
و به سرقت های کوچک دست می زنند. آنان گاهی چرخ گوشت و دیگ زودپز 
مادران شان را می دزدند و در بازار می فروشند تا با پول آن مواد مورد نیاز پدر را تأمین 
کنند و چهره کهربایی او را که از مهر و محبت تهی شده است یک بار دیگر خندان 
و شاداب ببینند و گاه به تحریک والدین ـ چه تهدید و چه تشویق ـ به بهانه همبازی 
بودن با بچه های همسایه، وارد منزل آن ها می شوند و پول و طال و جواهر موجود در 

این خانه ها را می دزدند.
نحوه  خود  فرزندان  به  مادر  و  پدر  گاه  که  می دهد  نشان  موجود  گزارش های 
»تزریق« را می آموزند تا در صورت لزوم بتوانند مواد الزم را به آن ها تزریق کنند. از 
این قبیل مشارکت بچه در گرفتاری های خانوادگی نمونه های بسیار می توان ارائه داد 
که متاسفانه به علت نارسایی امکانات و کمبود کادرهای متخصص و گرفتاری های 
گوناگون اجتماعی، برخورد صحیح با آن ها نه تنها در اولویت قرار نمی گیرد، بلکه به 

سادگی از کنارشان می گذرند.
بچه های اعتیاد تحت چنین شرایطی به دوره جوانی می رسند و از طرف شبکه های 
و  فردی  حیات  و  می شوند  جذب  مخدر  مواد  قاچاق  و  توزیع  و  جنایت  سرقت، 
اجتماعی خود را با جرم و مجازات پیوند می زنند؛ زندان از دیدگاه شان خانه دومی 
می شود که در آن فراگیری سایر جرایم و فنون و شگردهای فرار از چنگ قانون به 
سهولت میسر می شود و حتی این فراگیری ضروری خواهد بود. در این مرحله فاجعه 
به نقطه اوج خود می رسد و »امنیت اجتماعی« مورد تهدید جدی قرار می گیرد. نیروی 
دفاعی جامعه در مقابله با آن به علت تأخیر و اهمال در پیش گیری با عجز و ناتوانی 

عمل می کند، حتی اگر در ظاهر با شدت عمل هم همراه باشد.
در شرایط مطرح شده در فرض نخست، قوه قضائیه ایران با پرونده هایی مواجه 

بوده و است که می توانند بسیار حیرت انگیز و شاید عبرت آموز باشند.
به  نان خانواده را  با همسرانی که معتاد می شوند و پول  واکنش زنان در مقابله 
متوسط  استواری زن  و  بردباری  از  تبدیل می کنند، گزارشی است  یا »گرد«  »دود« 
ایرانی که تا آخرین نفس برای نجات خانواده دست و پا می زند. این زنان قهرمان 
را در سرسراها و دادگاه های مواد مخدر و دادگاه های مدنی خاص می توان یافت. 
آن ها زمانی برای طالق به دادگاه های مدنی خاص مراجعه می کنند که حتی حلقه 
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انگشتری ازدواج شان را شوهر معتاد روی زر ورق آب کرده و یا آن را روی حقه 
قد،  نیم  و  قد  بچه  با چند  تیره بخت گاه  بیچاره  زنان  این  وافور خود چزانده است. 
طی ماه ها و شاید سال ها، تکه کاغذ یا پرونده ای را صدها بار از این اتاق به آن اتاق 
می برند و بر می گردند و به راستی می توان در سیمای آن ها مشاهده کرد که از یک 
چشم اشک و از چشم دیگر خون می بارند. حتی روسای دادگاه ها نمی دانند برای این 
زنان درمانده چه باید کرد. آنان در هر اتاقی را می کوبند تا شاید بتوانند ضمن مطلقه 
شدن، سرپناه و رفاه برای فرزندان متعدد خردسال خود -برای بچه های اعتیاد- دست 
و پا کنند. این زنان خسته و عاصی وقتی در می یابند که پس از طالق به علت عدم 
توانایی شوهر در پرداخت مهریه و نفقه بچه ها، دست شان تهی می شود و از دولت 
هم کاری ساخته نیست و باید به ناچار با فقر و استیصال روزگار بگذرانند، در کمال 
تأسف و نومیدی، ناسزاگویان دست بچه های خود را می گیرند و به خانه های خالی 
و فالکت باری که شوهری خمار در گوشه ای از آن کز کرده و چرت می زند و آب 
از دهانش جاری است، باز می گردند. زنان سرخورده از شوهر و قانون گاهی از فرط 
تأثر فقط تعهد کتبی ترک اعتیادی در حضور رئیس دادگاه از شوهر خود می گیرند 
از آن ها  بسیاری  لرزان زناشویی خودداری می کنند.  از گسستن رشته چرکین و  و 
حتی پول تاکسی برای بازگشت به خانه را ندارند و در خم یک راهرو در پناه یکی 
از دیوارهای ساختمان دادگاه مدنی خاص می ایستند و از رهگذری پول اتوبوس و 

تاکسی خود را تکدی می کنند.
زنانی که بالی شوهر معتاد مثل خوره تکه تکه زندگی شان را نابود می کند و در 
طول زمان به خاطر وحشت از آبروریزی و پرهیز از رسوایی و بدنامی دم فرو می بندند 
و به آن خو می گیرند، در بسیاری از موارد با مراجعات مکرر به بازداشتگاه ها، زندان ها، 
تأمین وثیقه و سند و ضامن شوهران خود را از بند آزاد می کنند -به این امید که شاید 
مرد شرمگین شده و دست از اعتیاد بردارد و دوباره تأمین هزینه معیشت خانواده را 
از سر گیرد. اما متاسفانه شوهران این زنان فداکار و از خود گذشته به محض رهایی 
از قانون، مصرف مواد مخدر را از سر می گیرند و بچه های اعتیاد همچنین در خانه و 
کاشانه ای به سر می برند که ولی قهری )پدر( در کار فروش اسباب خانه و تأمین خرج 
مواد مورد نیاز خود است و مادر نیز )دارنده حق حضانت( از فرط فقر و بدبختی، 
دائما جیغ می کشد، به سر و سینه اش می کوبد و به زمین و زمان -که شاید آن ها را 
عوامل فالکت و سیه روزی خود می پندارد- لعن و نفرین می فرستد. و سرانجام در 
یک روز شوم، بچه ها در حالی که از شدت حیرت و سردرگمی قدرت درک وقایع 
را ندارند، شاهد این صحنه اسف بار می شوند که مادرشان از یک تلفن عمومی شماره 
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»والعادیات«  را می گیرد و ملتمسانه از مأموران می خواهد تا او را از شر همزیستی با 
یک مزاحم و یک مرد طفیلی بی غیرت رها سازند.

به بچه های اعتیاد که چنین بی رحمانه با سرنوشت شوم مواجه می شوند، بیاندیشیم! 
آیا جز گرایش به آلودگی، بزهکاری و ایجاد انحطاط و ناامنی اجتماعی می توان از 
این نوباوگان انتظار دیگری داشت؟ آیا باید آنان را به حال خود رها کرد و منتظر 
ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی تحت تعقیب قرار گیرند؟ مادران مطلقه بچه های 
اعتیاد که غالبا زنان خانه دار و فاقد هرگونه تخصص یا اشتغال هستند، چگونه باید 

هزینه آن ها را تأمین کنند؟
در مواردی هم که بچه های اعتیاد پدر یا مادر خود را به علت مصرف زیاد مواد 
از دست  آن ها  نظیر  و حوادثی  یا خودکشی  اعدام  مدت،  دراز  مخدر، حبس های 
می دهند، و احیاناً در خانه پدربزرگ یا مادربزرگ رشد می کنند، سرنوشت شوم به 
صورت های گوناگون دیگری در انتظارشان است. حضور دلخراش بچه های اعتیاد 
در بسیاری از پرونده های قتل و سرقت و فحشا احساس می شود و در اینجا به عنوان 
نمونه هایی جاندار از عمق فاجعه، بدون ذکر اسامی واقعی، خالصه پرونده هایی را که 
به سبب شرایط شغلی با آن ها سر و کار داشته ام برای خوانندگان مطرح می کنم تا 
ضمن بررسی و مطالعه آن ها، با بچه های اعتیاد و شوربختی غیر قابل توصیف هر کدام 

از این فرشته های پاک و معصوم به گونه ای آشنا شوند.

ضمیمه شماره یک
پرونده: قتل عمد ■
مقتول: حمید، معروف به »حمید تگزاس«، معتاد به مواد مخدر ■
متهمین: لیال )همسر مقتول(، گلی )مادرزن مقتول( ■
بچه های اعتیاد: رضا 9 ساله، محمد شش ساله ■

در مقام وکیل تسخیری متهمین، پرونده یک قتل عمد را ورق می زدم. دو زن روستایی 
به نام های »لیال« و »گلی« متهم به قتل عمد مردی به نام »حمید«، معروف به »حمید 
تگزاس« بودند. مقتول شوهر لیال و داماد گلی بود. در کیفرخواست صادره برای این 
متهمین، تقاضای کیفر قصاص شده بود. برای آشنایی بیشتر با جزئیات واقعه، پرونده 
را دنبال کردم. طبق اوراق پرونده و شکوائیه اولیای دم )مادر و خواهران مقتول(، گلی 
نانوای یکی از روستاهای کویری اطراف تهران بود و با دخترش لیال، زن جوان و 
بی سواد روستایی برای قتل حمید تگزاس همدست شده و به کمک یکدیگر او را به 
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آتش کشیده بودند. ضمنا در پرونده این واقعیت نیز ذکر شده بود که حمید تگزاس 
به شدت معتاد بوده و از مدت ها پیش قدرت تأمین هزینه زندگی و معاش خود و 
خانواده اش را نداشته است. از ازدواج حمید و لیال دو فرزند پسر به نام های »رضا« 
و »محمد« باقی مانده  است که پدر معتاد خود را از دست داده و مادر و مادربزرگ 
خود را نیز در معرض اعدام و قصاص می دیدند. روزی در دفتر کارم در حال انجام 
امور مقدماتی مربوط به پرونده بودم که دو زن روستایی همراه با دو پسر خردسال، در 
حالی که یک گونی خربزه را کشان کشان با خود حمل می کردند، خسته و مانده وارد 
اتاق شدند و با سر دادن گریه و زاری از من تقاضای کمک کردند. آن ها به من وعده 
دادند در صورت توفیق در اخذ حکم تبرئه آن ها، به عنوان حق  وکالت و پاداش، 
یک وانت خربزه از روستای خود برایم هدیه بیاورند. گلی زن سالخورده ای بود که 
برای برانگیختن همدردی من، دست هایش را با آه و ناله روی میز کارم گذاشت تا 
آثار رنج و محنت ناشی از خمیرمالی و چانه گیری و در مجموع کار سخت نانوایی 
در کنار تنور غیر بهداشتی روستای کویری را روی انگشتان آماسیده اش ببینم. تمام 
برگشته  نوک طوطی  مثل  سالیان،  مداوم در طی  اثر خمیرمالی  در  ناخن های گلی 
بود. دکمه های یقه پیراهنش را گشود، سینه اش نمایان شد؛ زیر پستان هایش به علت 
سوزش ناشی از ریزش مداوم عرق پای تنور نانوایی زخمی و کبره بسته بود. گلی با 
همان دست های رنجور و دلخراش خود سفره ای را که پر از نان دست پخت خودش 
بود، گشود و روی میز گذاشت. در حالی که همچنان آه و ناله می کرد ادامه داد: »10 
سال با این دست ها نان پختم تا بتوانم شکم دخترم و بچه هایش را سیر کنم، کفش و 
کاله شان را مرتب کنم و پول مواد حمید را بدهم و حاال، آخر کار، قاتل و فاسق هم 
شده ام!.« دخترش لیال که از زیبایی خیره کننده زنان سالم روستایی به تمام و کمال 
برخوردار بود به جای اینکه چیزی بگوید و حتی مثل مادرش به مویه و زاری بپردازد، 
فقط مشت خود را روی میز می کوبید و نعره می کشید. او مرا با ریاست دادگاه اشتباه 
گرفته بود و مدام فریاد می کشید: »آخر چرا باید من او را می کشتم؟ من حمید را 
ناباورانه  دوست داشتم.« بچه های اعتیاد، رضا 9 ساله و محمد شش ساله، با حالتی 
و بهت زده به حرکات مادر و مادربزرگ خود خیره شده بودند. شاید در آن لحظه 
به سرنوشت تلخ و فالکت بار خود فکر می کردند. لیال و گلی مرتبا آن دو را گواه 
می گرفتند و تأیید سخنان خود را در چشم های وحشت زده آن ها می جستند. بچه ها 
نیز در حالی که از دستپاچگی به لکنت زبان افتاده بودند، ناگزیر می شدند با اکراه 
و احتیاط علیه اعمال ظالمانه پدر معتادشان، که بعدها فهمیدم عاشقانه او را دوست 

می داشته اند، سخن بگویند.
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هرچند قبال جزئیات صحنه مرگ حمید را برایم توضیح داده بودند، اما در فرصتی 
که پیش آمد به محل واقعه، یعنی خانه محقر روستایی گلی، که قتلگاه دامادش شده 
بود رفتم و از نزدیک آنجا را دیدم. یک حوضچه که در میان دو باغچه کوچک 
قرار داشت، دو طرف حیاط خانه را از هم جدا می کرد. در گوشه و کنار باغچه ها 
درخت های انار به بار نشسته بودند. در کنار در ورودی ساختمان، دو اتاق کوچک 
قرار داشت و تنور نانوایی و آشپزخانه گلی انتهای حیاط واقع شده بود. عکس بزرگی 
از حمید تگزاس روی دیوار آویخته شده بود و عکس عروسی حمید و لیال  را که 
دور تا دور قابش را با گل های پالستیکی تزیین کرده بودند، داخل ویترین گذاشته 
شده بود. بچه ها با شوق و ذوق و همراه با نوعی احساس غرور این عکس ها را به من 
نشان می دادند و در حالی که سعی داشتند در توضیح دادن از هم پیشی بگیرند و مدام 
حرف یکدیگر را قطع می کردند، می گفتند پدرشان خیلی پر زور و قوی بوده است. 
لیال، به دور از چشم بچه ها، با گوشه چادر اشک هایش را پاک می کرد. گلی بی وقفه 
و یک نفس حرف می زد؛ می گفت روزی سه بار پخت می کرده تا بتواند پول مواد 
حمید گور به گور شده را بدهد و شکم این دو تا صغیر را سیر کند. لیال به گلی چشم 
غره می رفت، شاید می خواست به او بفهماند که حداقل جلوی بچه ها این حرف ها 
را بازگو نکند و برای اینکه بتواند او را از ادامه صحبت باز دارد، رشته کالم را در 
دست می گرفت و با افسوس از طالهایی سخن می گفت که مجبور شده بود برای 

تأمین مواد حمید بفروشد.
یک بخاری نفتی سیاه و دود گرفته، در گوشه ای از اتاق به چشم می خورد؛ با 
خود فکر کردم باید همان بخاری باشد که شرح و وصف جزئیات آن را قبال در 
پرونده مطالعه کرده بودم. بنا بر روایت پرونده از ماوقع، یک شب سرد زمستانی پس 
از مشاجره سخت بین زن و شوهر بر سر دخل و خرج خانواده، ناگهان گلی و لیال 
ظرف نفت را روی بخاری داغ، که کنار دست حمید قرار داشت، سرازیر کرده بودند 
و در اثر ازدیاد ناگهانی شعله، بدن حمید آتش گرفته و به ناچار به طرف حیاط دویده 
تا از آب حوضچه یا شیر آبی که به آن شیلنگ وصل کرده بودند، برای خاموش 
کردن آتش استفاده کند؛ ولی متاسفانه با حوضچه خشک و بدون آب و شیلنگ 
پیچ خورده و تا شده مواجه می شود و در حالی که تمام وجودش در شعله های آتش 

می سوخت به کوچه زده و ...
پیچ خوردگی شیلنگ و عدم جریان آب در آن و خالی بودن حوضچه از آب، 
دالیلی بودند که اولیای دم )مادر و خواهران حمید( آن را به مثابه زمینه سازی با قصد 
قبلی و برنامه ریزی برای قتل حمید اعالم کرده بودند. گزارش ها و تحقیقات محلی 
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هم حکایت از اختالف شدید زن و شوهر و مادرزن و داماد داشت.
اما حقیقت چه بود؟ دست های پینه بسته و لهیده گلی و سینه  سوخته از هرم آتش 
تأمین  برای  سال ها  گلی طی  می داد.  قرار  الشعاع  تحت  را  پرونده  اوراق  همه  تنور 
غذای روزانه دختر و نوه های خود و تهیه مواد مخدر حمید تگزاس کار کرده بود. او 
می گفت: »من دیگر در سن و سالی نیستم که بتوانم روزی چندبار نان پخت کنم. اما 
حمید به قدری خرجش سنگین بود که مرا مجبور می کرد از صبح تا شام خمیر بگیرم. 
وقتی مواد به او نمی رسید دیوانه می شد. سر و صورتش را به دیوار می کوبید، بچه ها 
را به باد کتک می گرفت، خالصه خانم چه دردسرتان بدهم، می شد یک دیوانه به 
تمام معنی. این بخاری را می بینید، دو هزار تومان خریده ام حاال صنار نمی ارزد. تو 
را به خدا بگو به جای محاکمه من و دخترم یک تعمیرکار از تهران بفرستند و آن 
را درست کنند. خانم به خدا من و دخترم او را نکشته ایم، باور کنید. یک شب که 
مواد نداشت و رفته بود طالهای لیال را فروخته و گرد گرفته بود، لیال از شدت خشم 
مثل انار رو به رویش ترکید و تا می توانست فحش و بد و بیراه نثارش کرد. آن شب 
محمد گوشه اتاق خواب بود و رضا هم از ترس می گریست. حمید همانطور که به 
در و دیوار لگد می زد ناگهان بخاری نازنینم را که باالی سرش بود محکم روی زمین 
کوبید و خودش و سقف اتاق، که از پارچه و چوب درست شده، گر گرفتند. ما بچه 
خواب را بغل کردیم و از اتاق در رفتیم. هیچ کس در مرگ او دخالت نداشت. تو را 

به خدا نگذار ما را قصاص کنند. تکلیف این دو صغیر چه می شود؟«
محمد و رضا به این صحنه ها، که طی یک سال بعد از مرگ پدر بارها و بارها 
تکرار شده بود نگاه می کردند. آنان پای تنور مادربزرگ می نشستند، نان گرم و پنیر 
یا مدادی الزم داشتند، قصه  دفتر  بار که  اما هر  به مدرسه می رفتند،  و  می خوردند 
اعتیاد پدرشان را با ناله و نفرین و گریه و ضجه از زبان مادربزرگ برای هزارمین بار 
می شنیدند. مادربزرگ هر بار که قلم و کاغذی برای شان می خرید بخاری سوخته و 
دست های کار کشیده خود را به آنان نشان می داد و می گفت پدر معتادشان پیرزن 
را به این روز سیاه نشانده است و حتی تنها بخاری خانه او را سوزانده و گوشه فرش 
ماشینی را که تازه با دفترچه بسیج خریده، خاکستر کرده است. لیال هم که خود ممر 
ترکه  با  و  نعره می کشید  آنقدر  ناتوانی  و  از فرط عجز  نداشت،  درآمد و عوایدی 
چوب به جان بچه ها می افتاد و فحش و ناسزا نثار روح پدرشان می کرد که خودش 
غش می کرد و مثل نعش روی زمین پهن می شد. بچه ها پس از ساعتی گریه، خاموش 
می شدند و گوشه اتاق به خواب می رفتند و فقط تا صبح روز بعد که باز هم محکوم 
بودند داستان پدر معتاد خود را بشنوند، فارغ از یاد پدر و داد و بیداد مادر، در آرامش 
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موقت به سر می بردند.
پس از برائت مادر و مادربزرگ، محمد و رضا بر مشکالت شان افزوده شد، زیرا 
از آن به بعد، گلی و لیال برای تخلیه عقده های درونی خود و انتقال فشار زندگی، 
جز به این بچه ها به کسی دسترسی نداشتند و این دو کودک بینوا هم محکوم بودند 
و  ابراز عالقه  برای  که  این  بدون  و  بشنوند  از شب  پاسی  تا  را  آن ها  قصه غصه  تا 
احساسات نسبت به خاطره پدر جرات نفس کشیدن داشته باشند، چهره مردانه او را 
که درون یک قاب عکس باالی دیوار آویزان شده بود، در غبار هروئین به فراموشی 
بسپارند. رضا در نیمه راه دبستان از ادامه تحصیل بازماند و باخبر شدم که محمد به 
مدرسه می رود. روستاییان که در محیط های روستایی، هنوز همدلی و همدردی با 
دیگران را از یاد نبرده اند، نذورات و صدقات خود را با عناوین مختلف به خانه گلی 
نانوا می فرستند، اما هیچ  کس در این فکر نیست که هرگاه گلی زمین گیر و از کار 
افتاده شود یا چشم از این جهان فرو بندد و آتش تنور خانه اش به خاموشی گراید، 
در  تگزاس  فرزندان حمید  اساسا  آیا  داد؟  امان خواهد  را چه کسی  و محمد  رضا 
شرایط کنونی می توانند به انتخاب راهی جز ادامه راه پدر بیاندیشند؟ چه کسی شمع 
هدایتی فرا راه شان روشن خواهد کرد؟ رفاه و آسایش نسبی امروزشان شدیدا بی پایه، 
شکننده و آسیب پذیر و در گرو تنوری است که همین روزها خاموش خواهد شد! به 

بچه های اعتیاد بیاندیشیم.
g  g  g

»خانواده در جای رکن اصلی و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای 
خود و به ویژه کودکان، باید از حمایت  و مساعدت  کافی برخوردار شود تا 

بتواند مسئولیت های خود را در جامعه ایفا کند.«
به نقل از کنوانسیون اصالحی »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
)1989(
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ضمیمه شماره دو
پرونده: قتل عمد ■
مقتول: علی، دوست پدر خانواده )معتاد( ■
متهم: مهین مادر خانواده )معتاد(، ■
بچه های اعتیاد: سه پسر و یک دختر، با حدود سنی پنج تا دوازده سال ■

مهین متهم به قتل عمد دیگری است که ضمن بررسی پرونده او، می توان با مسائل 
بچه های اعتیاد و خطراتی که محیط آلوده و جرم زای خانواده آن ها را  تهدید می کند، 
از نزدیک آشنا شد. این پرونده حکایت دیگری است از اعتیاد و فجایع ناشی از آن. 
جنایت موضوع این پرونده قتل یک معتاد است توسط معتادی دیگر. داستان تکراری 
اعتیاد و جنایت که داستان تازه ای نیست و تاکنون بارها و بارها اتفاق افتاده و خواهد 
افتاد. اما آن چه طرح ماجرای این پرونده را در اینجا موجه جلوه می دهد، ضرورت 
اندیشیدن به چهار کودک خردسال درگیر در واقعه است. به گمان من مهمترین جنبه 
فاجعه که پس از مختومه شدن پرونده قتل، بروز می کند و امنیت جامعه را به خطر 
می اندازد، حضور همین بچه های اعتیاد در ماجرا است. با ذکر خالصه ای از ماجرای 

پرونده، می توان خطوط شوم سرنوشت آن ها را دنبال کرد.
مهین ضمن یک ماجرای عاشقانه با جوان خوب و سر به راهی پیوند زناشویی 
می بندد و چند سال، زندگی زناشویی سعادتمندانه ای را در کنار او می گذراند. شوهر 
خانه  امور  به  منحصرا  زن  و  بوده  الکتریکی  و  لوازم صوتی  کار  تعمیر  و  فروشنده 
می پرداخته است. بنا بر اوراق پرونده، پس از چند سال مرد به هروئین معتاد می شود و 
زن که طاقت تحمل شوهر معتاد را نداشته، با استفاده از قانون، که احراز اعتیاد همسر 
برای زن حق طالق ایجاد می کند، از او طالق می گیرد و به خانه پدر باز می گردد. 
اما مرد با استفاده از دلبستگی های عاشقانه زن نسبت به خود، که از آن به خوبی آگاه 
بوده است و با سپردن تعهدی مبنی بر ترک اعتیاد، توانست زن را متقاعد به بازگشت 
به خانه کند. بار دیگر زن در آشیانه ای که در آن احساس خوشبختی می کرده، بچه ها 
را زیر پر و بال می گیرد. در این مرحله جدید از زندگی زناشویی، عالوه بر این که 
شوهر اعتیاد خود را دوباره از سر می گیرد، همسرش را نیز به تدریج آلوده به مصرف 
مواد مخدر می کند. بدین ترتیب، در جریان آشتی و همزیستی مجدد، مرد از زنش 

یک معتاد می سازد.
زوج معتاد تا مدت ها با مسئله ای اساسی در زندگی مشترک مواجه نشده بودند. 
از طرفی هزینه  بودند و در کنار یکدیگر  بسیار فعال  نیرومند و  زیرا هر دو جوان، 
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زندگی خانواده را تأمین می کردند و از طرف دیگر به اعتیاد خود می رسیدند. اما 
این خوشی و آرامش دوام نمی یابد و با دستگیری مرد مختل می شود. او مدتی را 
در زندان سپری می کند و پس از چندی آزاد می شود و به خانه  اش باز می گردد. در 
این مرحله زن نیز در جریان خرید مواد مخدر دستگیر و بازداشت می شود ولی او هم 
پس از مدتی دوباره به جمع خانواده می پیوندد. در فاصله زمانی بین این دستگیری ها 
و رهایی ها، درآمد آن ها کاهش می یابد و خانواده به تدریج با مشکل فقر مالی مواجه 

می شود.
در چنین شرایطی بچه ها گاه تنها با مادر معتاد خود در خانه زندگی می کردند 
و گاه تنها پدر معتاد باالی سرشان بوده است اما در هر صورت آنان مطابق معمول 
به مدرسه می رفتند و مراحل تحصیل را پشت سر می گذاشتند. برای آخرین بار که 
ناتوان می ماند. پدربزرگ و  ارتزاق خود و بچه ها  از  مرد روانه زندان می شود، زن 
مادربزرگ هم که از توبه ها و ابراز ندامت های این زن و شوهر خسته و نومید شده 
بودند از هرگونه کمکی به آن ها خودداری می کنند. زن با چهار بچه که بزرگترین 
تنها  است  ساله  پنج  دختربچه  یک  کوچکترین شان  و  ساله  دوازده  پسری  آن ها، 
می ماند. او به ناچار در مغازه تعمیر وسایل صوتی و الکتریکی که چسبیده به اتاق 
قابل  درآمد  که  آنجا  از  اما  می کند؛  فعالیت  به  شروع  است  آن ها  مسکونی  محقر 
توجهی به دست نمی آورد، پسر ارشد خود را نیز به کار می گیرد، اما باز هم تغییر 
چندانی در کار و درآمد خانواده حاصل نمی شود. سرانجام تصمیم می گیرد لوازم 
صوتی موجود در مغازه را یکی یکی به فروش برساند و پول حاصل از آن ها را هزینه 
تغذیه بچه ها کند. در این گیر و دار شوهرش در زندان راه حلی کشف می کند تا از 
گرفتاری های مالی همسرش بکاهد. او از رفیق همبند و معتاد خود، که قبال نیز با او 
رفت و آمد داشته، می خواهد به محض رهایی از زندان به جمع خانواده او بپیوندد و 
ضمن اداره مغازه، برای همسرش نیز مواد تهیه کند. رفیق که مترصد چنین فرصتی 
بوده، این پیشنهاد را با کمال میل می پذیرد و مستقیما از زندان سراغ خانه مهین و 
بچه هایش را می گیرد. زن جوان و زیبا و معتاد در اوج تنهایی و استیصال ناشی از فقر 
و اعتیاد، او را با روی خوش می پذیرد و از او که خانواده خودش راهش نمی داده اند، 
می خواهد تا خانه آنان را خانه خودش بداند. مرد معتاد همچون یک سربار و انگل 
بر سفره آنان می نشیند؛ تنها هنر او هم این بود که مواد مخدر مورد نیاز زن را با پول 
خود زن برایش فراهم می کرده است. پسر ارشد از حضور یک مرد غریبه و معتاد در 
خانه در غیاب پدر نگران و آشفته می شود. کوچکترها از او که گاه در رفت و آمد 
به مدرسه آن ها را همراهی می کرده و آدامس و شکالت برای شان می خریده استقبال 
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می کنند. اما پسر دوازده ساله، که بیشتر از بقیه از مسائل سر در می آورد، در موارد 
مختلف و با توسل به بهانه های گوناگون، مخل آسایش مهمان معتاد می شود و حتی 
کرارا به طور مستقیم از او می خواهد تا حریم خانه آن ها را ترک کند. زن به هواداری 
از مرد بیگانه سعی می کند با وساطت خود، اختالف بین فرزند و مهمان را برطرف 
سازد و او را وادار به تحمل این مرد در کنار خانواده کند. مادر در توجیه هواداری اش 
از مرد می گوید: »پسرم، او بیچاره است، جا و مکانی ندارد، خانواده اش او را از خود 
رانده اند و به خانه راه نمی دهند، دلم برای اش می سوزد، ... .«  اما واقعیت چیز دیگری 
است. زن در تهیه مواد مورد نیاز خود عاجز است و این مهمان معتاد تازه از زندان 
رها شده از این حیث او را تأمین می کند. برای زن جوان و نیرومندی که طبق یک 
برنامه ریزی دقیق و حساب شده توسط شوهرش معتاد شده و در شرایطی خاص تنها 
و بی یاور مانده است، همین اندازه یاری و مساعدت از جانب یک مرد غریبه کافی 

است و پافشاری زن در حمایت از مهمان با وجود ناسازگاری پسرش ادامه می یابد.
مادر،  تهدیدهای  برخوردها همچنان تکرار می شود وتشویق ها و  و  درگیری ها 
پسر را به تحمل مرد غریبه در خانواده متقاعد نمی کند. سرانجام یک شب این نزاع ها 
به نقطه اوج خود می رسد و با خشونت همراه می شود. آن شب مرد معتاد با حالت 
خماری گیج و ناتوان از راه می رسد، پتویی به دور خود پیچیده و در گوشه اتاق 
می نشیند. وقت شام بوده، بچه ها خسته از انجام تکالیف مدرسه، کتاب ها و کتابچه های 
خود را بسته و به کناری نهاده بودند. مرد بیمار بدن خود را در پتو جمع می کند و 
همان طور که نشسته و در خود فرو رفته، چرت می زند؛ سفره را باز می کنند و نان و 
آبگوشت خود را بر سر سفره می گذارند و همه آماده خوردن شام دور آن می  نشینند. 
اما قبل از این که لقمه ای برداشته شود، دعوای پسرک چنگال به دست با مهمان معتاد 
آغاز می شود و فورا حالتی خشن و خطرناک به خود می گیرد؛ آن دو با هم گالویز 
می شوند. مهین دستپاچه و نگران برای خاتمه دادن به دعوا مداخله می کند؛ درگیری 
برای نجات فرزندش چند  تغییر شکل می دهد. مادر  به صورت زد و خورد شدید 
ضربه بر پیکر مرد وارد می کند و از او می خواهد هر چه زودتر خانه شان را ترک 
گوید اما مهمان معتاد از ترک خانه امتناع می کند و ضرب و شتم ادامه می یابد و به 
اعضای بدن مرد صدماتی وارد می شود. به علت اعتیاد و ابتالء به انواع بیماری های 
کبدی، قلبی، کلیوی، ریوی و  غیره، مرد در جریان منازعه و با ضرباتی نه چندان 
کاری جان می سپارد. مهین و پسرش جنازه او را کشان کشان کنار خیابان می برند و به 
خانه باز می گردند. در جریان تحقیقات، گزارش مأموران کالنتری از شرایط رقت بار 

محل مسکونی مهین و بچه هایش حکایت دارد، در گزارش این گونه آمده است:
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»پس از تحقیقات به عمل آمده از این خانم، به محل سکونت آن ها مراجعه و 
مشاهده شد که مغازه ای را از طول آن به دو قسمت تقسیم کرده اند. قسمت جلویی 
آن، مغازه رادیو و تلویزیون سازی است و محل سکونت آن  ها نیمه پشتی این مغازه 
و اتاقکی بسیار کوچک است و به هم ریخته و کثیف که برای زندگی کردن کامال 
غیر قابل تحمل است، ولی بنا بر اظهارات متهم، او با چهار فرزندش در همین اتاق 

زندگی می کند و ... .«
حاوی  ترکیباتی  مقتول  احشا  و  امعا  در  قانونی،  پزشکی  معاینات  از  بعد 
آلکالوئیدهای تریاک و مشتقات آن و همچنین فنوباربیتال سدیم پیدا و اعالم شد 
که ضربات به خودی خود کشنده نبوده اند و به علت ضعف جسمانی و ابتالء به انواع 
همین  با  معتاد  مقتول  که  بوده  به حدی  داخلی، آسیب پذیری مصدوم  بیماری های 
ضربه های ضعیف از پای درآمده است. مهین در جریان بازجویی ها به اعتیاد خود و 
بروز درگیری اعتراف کرد و اظهار داشت که او هیچ گاه قصد کشتن »علی« را نداشته 
است و به هیچ وجه امکان ندارد علی با ضربات او به قتل رسیده باشد. چهار کودک 
مهین که در جریان تمام وقایع حضور داشتند، یک بار دیگر شاهد روانه زندان شدن 
مادر معتادشان بودند، اما این بار نه به جرم اعتیاد و خرید مواد، بلکه به اتهام »ارتکاب 

قتل عمد«.
دوباره پدربزرگ و مادربزرگ پدری آمدند و بچه های اعتیاد را تحویل گرفتند 
و با خود بردند. حال آن ها نه سایه پدری را باالی سر داشتند و نه از آغوش گرم و 
مهربان مادر برخوردار بودند. پدربزرگ و مادربزرگ هم به اکراه و از روی ترحم 
و ناچاری مسئولیت آن ها را پذیرفته بودند و کمترین رفتار عاطفی یا ابراز محبتی از 
را چه  مظلوم  بچه های  این  و روحی  معنوی  نیازهای  راستی  نمی رفت.  انتظار  آن ها 
کسی تأمین می کرد؟ بروز این وقایع چه تأثیری بر روحیه و کنش های رفتاری آنان 

بر جای می گذاشت؟
روز دادرسی، شوهر مهین که از زندان آزاد شده بود، در کمال خونسردی و 
بی تفاوتی روی صندلی دادگاه لمیده بود و حکایت ماجرای خونین و وحشتناکی را 
می شنید که خود عامل اصلی وقوع آن به شمار می رفت. پس از قرائت کیفرخواست، 
که در آن تقاضای قصاص برای همسرش به اتهام قتل عمد و مجازات او به علت 
فعل حرام مطرح شده بود، او کمترین واکنش تأثرآمیز یا حاکی از ندامت از خود 
بروز نداد. بچه های مهین در راهرو دادگاه برای دیدن مادر خود صف کشیده بودند 
و دخترک پنج ساله مادر را بو می کشید و بر سر و روی اش بوسه می زد. مهین پس 
از محاکمه به پرداخت دیه به میزان ده هزار درهم سالم طی دو سال از تاریخ وقوع 
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به  اما  پنجاه ضربه شالق محکوم شد.  به تحمل  ارتکاب فعل حرام  به خاطر  قتل و 
راستی کسانی که در این ماجرا به سخت ترین مجازات محکوم شدند، همین چهار 
کودک بدبخت و بی گناهی بودند که برای دیدار با مادرشان در راهرو دادگاه انتظار 
می کشیدند. آنان بعدها هم مادر خود را در زندان دیدند، اما مهین تا امروز که این 
گزارش در دست تهیه است، هنوز نتوانسته است پول دیه را فراهم و پرداخت کند 
و به جمع خانواده  خود بپیوندد؛ زیرا کسی نیست تا در پرداخت مبلغ دیه به خانواده 

مقتول او را یاری دهد. شوهر معتاد مهین دوباره دستگیر و زندانی شده است.
در اینجا پرده ای از نمایش تلخ زندگی گروهی از بچه های اعتیاد فرو می افتد. 
اما آنان در آینده باید شاهد و ناظر پرده های بعدی نمایش باشند که چه بسا تلخ تر 
و مصیبت بارتر از گذشته است. شاید مادرشان یکی از کلیه های خود را بفروشد و 
به خانواده بازگردد. در آن صورت البد مصرف مواد مخدر را از سر می گیرد. دقیقا 
نمی توان پیش بینی کرد که پس از رهایی شوهر مهین از زندان و از سرگیری مجدد 
زندگی خانوادگی چه نوع  فجایع و مصیبت های دیگری در انتظار کودکانی است 
که چنین بی صبرانه چشم به راه بازگشت پدر و مادر خود به سر می برند. اما به راستی 
این بچه ها در آینده، ایفاگر چه نقش هایی در جامعه خواهند شد؟ آیا اساسا با وجود 
گروه های بی شمار از این نگون بختان در چنگال خانواده های معتاد، چه نوع اطمینان 
خاطری نسبت به امنیت اجتماعی در آینده قابل تصور است؟ برای این بچه ها چه باید 

کرد؟ به بچه های اعتیاد بیاندیشیم!

تصویر شماره سه - اعتیاد، فقر و کودکان اعتیاد - نگاه کودک در عکس خود گویای بسیاری از 
ناگفته هاست. - سیستان و بلوچستان - عکس از مهین محمدزاده - منبع: خبرگزاری مهر

http://en.mehrnews.com/
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کنوانسیون حمایت از حقوق کودک چه می گوید؟

»کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتالی حقوقی که در این 
کنوانسیون بیان شده، همکاری های الزم را با والدین و قیم قانونی در جهت 
اجرای مسئولیت هایشان برای تقویت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد 

موسسات، تسهیالت و خدماتی را برای کودکان تضمین خواهند کرد.«
به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(

آوردن  وجود  به  در  زندگی  محیط  شرایط  که  دارند  نظر  اتفاق  جامعه شناسان 
مجرمان، بیشترین تأثیر را دارد. محیط اجتماعی مانند مدرسه، محافل عمومی، کوچه 
و بازار و کیفیت داد و ستد و روابط اقتصادی و باالخره خانواده هر یک به گونه ای در 
شکل گیری شخصیت فرد دخالت دارند. اما عامل »خانواده« از این حیث بیش از سایر 
عوامل موثر است. بدین لحاظ شاید بی مناسبت نباشد که در اینجا به تعریف خانواده و 

ارکان آن با استفاده از مفاهیم شرعی بپردازیم.
در فرهنگ اسالمی به »ولی« ارزش و اعتباری خاص و اختیارات وسیع داده شده 
است. در شرع اسالم، پدر و بعد از آن جد پدری »ولی« به شمار می روند و برای مادر 
یا جد مادری والیتی منظور نمی شود. صغار تحت والیت قهری پدر و جد پدری قرار 
دارند و مادامی که به حد بلوغ نرسیده اند، ولی آنان پدر و جد پدری است. حتی در 
پاره ای موارد با رسیدن به سن رشد و بلوغ نیز اذن ولی در انجام امور شرط است، مثال 

زمانی که دختر باکره بخواهد ازدواج کند.
با پدر فرندانش  او  تا هنگامی که رشته زناشویی   مادر به حکم شرع و قانون، 
از قطع علقه زوجیت،  به عهده دارد و پس  را  باشد، »حضانت« آنان  نشده  گسسته 
قوانین جاری محول می شود و در همه احوال و شرایط  به احکام شرع و  موضوع 
مادر می تواند یا به حکم قانون و یا بر پایه توافق طرفین از حق حضانت برخوردار 
باشد و بعد از وقوع طالق همچنان از بچه ها مراقبت و نگهداری کند. الزم به توضیح 
است که قلمرو حضانت بسیار محدود است و مفهومی جز نگهداری و تر و خشک 
برای آن  است،  ارتباط  در  »تربیت« آن ها  با  به خودی خود  البته  بچه ها، که  کردن 
متصور نیست. بنابراین واحد خانواده فارغ از ورود به بحث »والیت« و »حضانت« و 
کاربردهای شرعی و قانونی هر یک، بر دو پایه استوار است: شخصیت مردی به نام 
»پدر« و شخصیت زنی به نام »مادر«. هرگاه هر یک از این دو رکن دچار سستی و 
تزلزل شود و در معرض فروپاشی و انهدام قرار گیرد، »خانه« به محیطی ناامن تبدیل 
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می شود و کودک در دوران همانندسازی، گرایش های خود را در جهت پذیرش 
شکل شخصیتی پدر و مادر ظاهر می کند.

وقتی واحد خانواده با »مواد مخدر« آشنا شود و این مواد توسط یکی ار ارکان 
خانواده مصرف یا توزیع شود، سرنوشت کودکان به گونه ای نامطلوب و خطرناک 
رقم می خورد و در معرض تهدید جدی قرار می گیرد. در جریان بررسی نمونه هایی از 
پرونده های مواد مخدر، مشاهده می شود که پدران معتاد به مواد مخدر یا توزیع کننده 
آن معموال برای حفظ رابطه زوجیت خود با همسران شان، و جلوگیری از فروپاشی 
کانون خانواده، آن ها را به مشارکت، اعم از مصرف یا توزیع تشویق می کنند. )به 
ضمیمه شماره دو مراجعه شود(، تا فکر طالق و رهایی از ذهن این زنان زدوده شود و 
به صورت مهره هایی دست آموز و انعطاف پذیر مورد بهره برداری قرار گیرند. از آنجا 
که طبق دستاوردهای تحقیقاتی، اعتیاد به مواد مخدر معموال در زنان با »فحشا« و در 
مردان با »سرقت و جنایت« همراه می شود، در مواردی که مواد مخدر اجازه ورود 
به حریم خانه را می یابد، توجه به واحد خانواده برای حفظ امنیت اجتماعی اقدامی 
بسیار ضروری است. در این خانواده ها انگیزه بزهکاری به سرعت در بچه ها پدید 
می آید و آن ها در سنین رشد، گرایش های مجرمانه خود را به صورت های گوناگون 

بروز می دهند.
متاسفانه در قوانین کنونی هنوز این گروه از کودکان به گونه ای شایسته مورد 
با بچه هایی که  توجه و حمایت قرار نگرفته اند. مجموعه قوانین جاری در برخورد 
سرپرست و مراقبی در خانه دارند )هر چند معتاد و فاسد( برنامه دقیق و مشخصی 
ارائه نمی دهد. در جریان تهیه این گزارش، وقتی گزارشگر احساس خود را در زمینه 
سرنوشت این گروه از بچه های اعتیاد )با موقعیت مطرح شده در این فرض( با برخی 
از مسئوالن، دست اندرکاران و آگاهان در میان گذاشت، آن ها عموما از فقدان قانون 
و مجوزی سخن گفتند که دست شان را برای دور ساختن این بچه ها از واحد بیمار و 
آلوده خانواده باز می گذارد. اغلب آنان بر این عقیده بودند که اطفال فقط در صورتی 
که بزهکار شوند یا به علت حبس های طویل المدت یا اعدام و یا بستری شدن والدین 
معتاد خود تنها و بی سرپرست بمانند، حمایت های قانونی شامل حال شان می شود و در 
غیر این صورت - یعنی تا هنگامی که هنوز ولی یا سرپرستی، ولو معتاد، فاسد، سارق 
و جنایتکار و غیره، در خانه حضور داشته باشد، وضعیت زندگی و شرایط محیطی 
آن ها مورد توجه قانون نیست. برای یافتن راه حلی قانونی، به تفحص بیشتر در قوانین 
گذشته و حال پرداختم تا شاید پیش از امکان تصویب و دستیابی به قوانین خاصی 
در آینده که بتواند بچه های اعتیاد )موضوع فرض نخست( را از مهلکه محیط فساد 
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خانواده اعتیادزده نجات دهد و از زوال اخالقی و اجتماعی آنان پیش گیری کند، 
روزنه ای در برابر آن ها بگشاید و نوری بر ظلمت زندگی رو به انحطاط شان افکنده 
شود. خوشبختانه به گنجینه پر ارزش قانون مدنی ایران، مصوب سال 1313 هجری 
شمسی برخوردم که در این زمینه به چاره جویی های موقتی می پردازد. در پایان فرض 
نخست در کنار راه حل هایی که ارائه می شود، به این ماده قانونی نیز استناد خواهد 

شد.
g  g  g

»کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می کنند که کودکان علی رغم خواسته شان 
مطابق  مقامات ذی صالح  که  مواردی  در  مگر  نشوند،  والدین خود جدا  از 
نتیجه برسند که این  قوانین و مقررات و پس از بررسی های قضایی به این 
به  موارد  در  است  ممکن  تصمیمات  این گونه  است.  کودک  نفع  به  جدایی 
خصوص، از قبیل سوءاستفاده و یا بی توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا 
شدن والدین از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل 

اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود.«
به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
)1989(

توصیه ها و پیشنهادها در فرض نخست
همان گونه که گذشت، بچه های اعتیاد ویژگی ها و نیازهای خاص خود را دارند که 
قابل  یتیم  بچه های  انواع  احوال  و  اوضاع  با  موقعیت شان  موارد  پاره ای  در  هر چند 
پیچیده است که  اندازه ای  به  مواد مخدر  توزیع  و  اعتیاد  فرهنگ  اما  مقایسه است، 
نیازهای اساسی بچه های اعتیاد را از دیگر بچه های گرفتار و دردمند متمایز می سازد 
و حتی توجیه  پذیر است که رسیدگی به وضع روانی و جسمی و مالی آن ها موضوع 
پژوهش های جداگانه ای قرار گیرد و با مطالعات و تحقیقاتی مستقل وضعیت آن ها 
یاری  و  مجرب  کارشناسان  مستقیم  نظارت  برنامه  صورت  این  در  شود.  بررسی 

مددکاران ورزیده به این کودکان طراحی خواهد شد.
بچه های اعتیاد غالبا با مسائل مالی و معیشتی درگیر هستند، گرچه این قاعده در 
زندگی همه آنان عمومیت ندارد و گاه حتی در مواردی از امکانات مالی و رفاهی 
کافی بهره مند هستند و از این حیث کمبودهایی را احساس نمی کنند، اما در هر دو 
صورت، یعنی هم در شرایط فقر مادی و هم در شرایط برخورداری از امکانات مالی 
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مناسب، به خاطر وجود انگیزه ها و گرایش هایی در جهت ارتکاب اعمال خالف در 
آن ها که ناشی از تأثیر محیط آلوده خانواده اعتیادزده است، توجه به موقعیت شان 
واجد اهمیت و حساسیت وافری است. اگر کودک خانواده معتاد عالوه بر مشکالت 
با توجه به پس زمینه های  با فقر مادی هم مواجه باشد،  ناشی از اعتیاد اولیای خود، 
منحط رفتاری که تحت تأثیر محیط در او شکل گرفته اند، برای رفع این کمبود خود 
به سادگی ممکن است دست به سرقت و گاه حتی خودفروشی بزند. برعکس، اگر 
کودک از امکانات مالی نسبتا خوبی برخوردار باشد، باز هم تحت تأثیر تجربه های 
خطرناکی که در محیط آلوده و اعتیادزده خانواده کسب کرده است، احتمال سوء 
این صورت  بسیار زیاد است، که در  مالی توسط کودک  امکانات  این  از  استفاده 
بنابراین  داشت.  خواهد  پی  در  را  او  اجتماعی  آلودگی های  و  رفتاری  انحرافات 
رسیدگی به وضعیت خانوادگی آن ها و جداسازی از سلول فاسد خانواده و آموزش 
)موضوع  اعتیاد  بچه های  از  این گروه  نیازهای  فوری ترین  و  اساسی ترین  از  خاص 

فرض نخست( است که  در اینجا جمع بندی و خالصه می شود:
یک( حمایت همه جانبه -اعم از حمایت های قانونی، اجتماعی، مالی، رفاهی و 
آموزشی و توجه به مشکالت معیشتی و تربیتی آنان از همه جهات، باید در برنامه 

گسترده مبارزه با مواد مخدر در عملکرد مبارزه گنجانده شود.
دو( بذل توجه نسبت به ماده 1173 قانون مدنی، به منزله دستاویز قانونی و حقوقی 
موقت، تا زمانی که قوانین خاص پیرامون موضوع مورد بحث  تدوین و تصویب شود 

و اجرای دقیق مفاد آن که به شرح ذیل است:
»هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که کودک تحت 
حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی کودک در معرض خطر باشد، 
محکمه می تواند به تقاضای اقربای کودک یا به تقاضای قیم او به تقاضای مدعی 

العموم هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مقتضی بداند اتخاذ کند.«
با بچه های اعتیاد و در مواردی  با وجود فقدان قوانین خاص در رابطه  بنابراین 
که هنوز به عمل خالفی دست نزده و مرتکب جرمی نشده اند، می توان از این ماده 
استفاده کرد؛  اختیار می گذارد  امکانات و فرصت های گسترده ای که در  قانونی و 
بدین ترتیب که به محض تشکیل پرونده برای معتادان یا توزیع کنندگان مواد مخدر 
در دادسراها، یا بهره گیری از صراحت این قانون، مدعی العموم مورد را از مصادیق 
ماده فوق الذکر تلقی کند و به کمک دادگاه، ترتیب دورسازی اطفال از هسته فاسد 

خانواده را به هر نحوی که مقتضی است بدهد.
الزم به یادآوری است که برخی از متصدیان زندان ها و دست اندرکاران بر این 
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عقیده اند که چنین اقدامات رفاهی برای حفظ و حمایت از بچه های اعتیاد بر عمق 
به  معتادان  تازه ای منجر خواهد شد، زیرا  بروز مشکالت  به  و  افزود  فاجعه خواهد 
بهانه های مختلف از نگهداری بچه های خود سر باز می زنند و کامال از خود سلب 
تماس  مجرمان  و  معتادان  با  که  اشخاص  این  نظرات  هرچند  می کنند.  مسئولیت 
در  معموال  است که  اجرایی  مسائل عمده   از وجود  دارند حاکی  دائمی  و  مستقیم 
بحث ها و تحلیل های نظری کمتر به آن ها پرداخته می شود، ولی تاکید بر وجود چنین 
گرایش های غیر مسئوالنه ای در افراد معتاد و سایر مجرمان مرتبط با مواد مخدر به 
خودی خود، نمایانگر انحطاط اخالقی و عدم صالحیت آن ها برای تربیت معنوی 
توجه  ضرورت  لذا  است.  حضانت شان  و  تکفل  تحت  اطفال  جسمانی  مراقبت  و 
بازداشتگاه ها  به  آمد  و  رفت  راه  در  والدین شان  که  شرایطی  در  اعتیاد  بچه های  به 
است که هرگونه  اندازه ای جدی  به  هستند،  موقت  و  درمانگاه های کوتاه مدت  و 
دیدگاه منفی گرایانه در این زمینه را باید نادیده گرفت؛ زیرا همان طور که در همه 
موارد مصالح اجتماعی در اولویت قرار می گیرد، شایسته و حتی ضروری است که در 
رده بندی مصالح اجتماعی، »امنیت اجتماعی« مقام اول را داشته باشد و در این فراگرد 
بیشترین وقت و هزینه را به آن اختصاص دهند. شاید نیاز به یادآوری مجدد نباشد 
که حفظ و حراست از امنیت اجتماعی در گرو بذل توجه به محرومین خردسال و 
مخصوصا بچه های اعتیاد است که در شرایطی خاص و کامال استثنایی به سر  می برند، 

حتی اگر ثروتمند و مرفه باشند!
امور  در  متخصص  و  قضایی  مددکاران  عنوان  با  زن،  کارشناسان  تربیت  سه( 
مواد مخدر شاید بهترین و کارآمدترین نیروی امدادی را برای رسیدگی به وضعیت 
میزان  بگذارد.  اختیار  در  نخست(  فرض  در  مطرح شده  شرایط  )با  اعتیاد  بچه های 
اختیارات و قدرت اجرایی این کارشناسان باید در سطحی باشد که بتوانند به طور 
تعهد  اعتیاد  به ترک  اولیا آن ها  را که  مرتب و پی در پی محل زندگی کودکانی 
داده اند، تحت نظر داشته باشند و هرگاه محیط خانواده را نامناسب تشخیص دهند 
قانون  از مفاد ماده 1173  به دادستان مربوطه، ترتیب استفاده  ضمن تقدیم گزارش 
مدنی و اجرای دقیق آن را بدهند و در نهایت بچه ها را از محیط نامناسب و آلوده دور 
و جدا سازند. ضمنا این کارشناسان می توانند در جهت نیازهای مالی بچه های اعتیاد 
گام های موثری بردارند، به نحوی که آن ها مجبور نباشند برای خرید یک دفترچه و 
یا یک جعبه مداد رنگی به سرقت روی آورند یا دست تکدی و نیاز به سوی دوستان 
پدر یا مادرشان، که غالبا در شبکه مصرف و توزیع مواد مخدر فعالیت دارند، دراز 
کنند و احیانا توسط آن ها به کار گرفته شوند. فقط بخشی از آن چه توسط مأموران 
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مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط می شود، می تواند این هزینه ها را تأمین کند.
چهار( طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی از طریق رادیو، تلویزیون، فیلم، 
)با شرایط مطرح شده در فرض نخست(  اعتیاد  به بچه های  روزنامه، کتاب و غیره 
می تواند آن ها را از فرهنگ اعتیاد، که بر روابط خانوادگی آن ها و فضای خانه سلطه 
با الگوهای دیگری آشنا  کامل دارد، دور سازد و در مرحله همانندسازی، آنان را 
کند. پخش گزارش های مربوط به کشف و نابودی باندها و شبکه های مواد مخدر و 
مجازات مجرمان مرتبط با مواد مخدر به تنهایی روند مبارزه با مواد مخدر را با توفیق 
همراه نمی کند و چنان چه عامل آموزش از کودکانی که با این شبکه ها و گروه ها 
وابستگی خویشاوندی دارند دریغ شود، در آینده آن ها به شکل های مختلف مخل 
نظم و آرامش و امنیت جامعه خواهند بود. انگاره هایی که سایر کشورها در زمینه 
آموزش و پرورش و بازسازی شخصیت این قبیل کودکان در قالب شعر و فیلم و 
قصه به کار گرفته اند، قابل تعمق و بررسی است. عالوه بر این، فرهنگ ایرانی برای 
مناسب، جذاب و مورد عالقه  از موضوعات  خالقیت های هنری-آموزشی سرشار 

کودکان است.
پنج( باید برای زنان خانه دار و فاقد ممر درآمد که سرانجام ناگزیر می شوند از 
شوهران معتاد و مزاحم خود طالق بگیرند، طرحی ریخت و ضمن تدوین یک برنامه 
تا  به کار کردن مشغول کرد  دقیق، آن ها را بر حسب استعداد و توانایی که دارند 
بتوانند هزینه حضانت بچه های خود را بپردازند و برای تأمین مخارج زندگی خانواده 
به گروه های فساد نپیوندند. ضرورت و فوریت طرح و تدوین قوانین خاص در این 
زمینه با مشاهده تراکم حضور این زنان درمانده در دادگاه های مدنی خاص که از 

عظمت و گستردگی فاجعه خبر می دهد، به خوبی احساس می شود.

فرض دوم
بچه های اعتیاد، بینوایان

در شرایط مطرح شده در این فرض، سرپرست منحصر به فرد کودک )پدر یا مادر 
بستری،  زندانی،  برای مدت طوالنی  مواد مخدر  از  ناشی  به علت جرایم  یا هردو( 
احتماال اعدام شده و در هر حال افرادی در مقام نان آور یا مربی کودک در خانواده 
حضور ندارند و به ناچار طفل بی سرپرست می ماند. در این صورت مقررات مربوط 
ماه  اردیبهشت  هفتم  تربیتی مصوب  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  امور  آیین نامه  به 
1361 شورای عالی قضایی، شامل حال کودک می شود و تحت پوشش انجمن های 
به  اولین آیین نامه زندان ها در 21 مهر ماه 1347  از زندانیان قرار می گیرد.  حمایت 
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تصویب رسید و در سال 1354 اصالحاتی در آن صورت گرفت. اما به علت فقدان 
امکانات، بخش عمده ای از مفاد آن به مرحله اجرا در نیامد و سرانجام تالش های 
بعدی به تدوین آیین نامه مصوب  هفتم اردیبهشت ماه 1361 منجر شد. از سال 1360 
با تصویب اساس نامه انجمن های حمایت از زندانیان، کودکانی که در موقعیت های 
خاص قرار می گیرند، از امکانات و فرصت های قانونی مطلوبی برخوردار می شوند. 
گرچه در عمل کمبودها و نارسایی های ناشی از تنگناهای مالی از قدرت اجرایی این 
قوانین و مقررات به شدت می کاهند، اما تصویب اساس نامه نقطه عطفی در سرنوشت 
کلیه کودکانی است که سرپرست منحصر به فرد خود را به علت بزهکاری از دست 

می دهند.
به ویژه در مورد کودکان تحت شرایط مطرح شده در فرض دوم این گزارش، 
اقدام فوق را باید سرآغاز روشن و نویدبخش آینده ای بهتر تلقی کرد که با وجود 

همه کمبودها به هر حال جای امیدواری و خوشوقتی است.
ماده نخست اساس نامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 

1360 شورای عالی قضایی، انجمن را این گونه تعریف می کند:
»انجمن حمایت از زندانیان، انجمنی است که با شرکت مسئوالن و معتمدان 
دادگاه  و  شهرستان  دادگاه  عمومی،  دادگاه  هر  مقر  در  ذیل  مواد  به شرح 
بخش مستقل )در صورت وجود زندان( تشکیل می شود. انجمن موسسه ای 
بر کار،  نظارت  است.  دارای شخصیت حقوقی  و  غیرانتفاعی  و  خصوصی 
امور  هماهنگی  و  احکام  صدور  و  خط مشی  تعیین  و  انحالل  و  تشکیل 
انجمن ها در سطح کشور بر عهده اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی است.«

ماده 2 اساس نامه اهداف انجمن ها را به این شرح تعریف می کند:
»انجمن در جهت کمک به زندانیان و »خانواده« آن ها و نوپروری و اصالح 
زندانیان و همکاری با زندان ها و موسسات تأمینی و تربیتی و مراکز مراقبت 

پس از خروج زندانیان فعالیت و اقدام می کند.«

ماده 3 اساس نامه به وظایف انجمن در قبال »خانواده« زندانیان صراحتی مورد توجه 
دارد:

»انجمن به هر اقدام و عملی که اهداف انجمن ایجاب می کند موظف است، 
از جمله موارد زیرین: الف- کمک به خانواده زندانیان و ... .«
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ماده 4 اساس نامه در بخش اختیارات انجمن، در بند سوم به انجمن اختیار داده است 
تا به شرح زیر وضع خانواده زندانیان را مورد توجه قرار دهد:

زندان ها،  اداره  حسن  مورد  در  زندان  مسئوالن  به  مشورتی  نظر  »اعالم 
یا در مورد زندانیان  به آن ها  موسسات تأمینی و تربیتی و موسسات وابسته 
یا خانواده آن ها و در هر موردی که با زندانیان و خانواده آن ها ارتباط یابد.«

در بخش وظایف هیئت مدیره انجمن نیز بند »ح« از ماده 16 چنین اعالم می دارد:
برای  آنان  بخشی  توان  و  ارشاد  در  و سعی  زندانیان  خانواده  به  »مساعدت 

زندگی مستقل و سالم.«

بند چهارم از ماده 17 اساس نامه نیز بدین  صورت خانواده زندانیان را مورد حمایت 
قرار داده است:

»استمداد از موسسات دولتی و غیر دولتی برای انجام وظایف انجمن مانند 
بیمه زندانیان و خانواده آنان، اعالم مورد به زندان )و در تهران به شورای 

سرپرستی( برای تعقیب و بهره برداری از نتیجه اقدامات.«

آیین نامه  آن ها،  از  حمایت  و  زندانیان  خانواده  انسانی  حقوق  حفظ  جهت 
انجمن های حمایت از زندانیان مصوب مورخه یازدهم اردیبهشت ماه 1360 شورای 
ذکر  به  که  آیین نامه   2 ماده  در  است.  پرداخته  مواردی  تصریح  به  قضایی،  عالی 
تشکیالت دفتر انجمن اختصاص دارد، چهار بخش پیش بینی و بخش سوم با عنوان 
»قسمت اجتماعی« نام گذاری شده است. طبق مفاد آیین نامه، قسمت اجتماعی، »کلیه 
امور مددکاری انجمن را در زندان ها، اقدامات حمایتی و امدادی که درباره زندانیان 
و خانواده آن ها به عمل خواهد آمد، اشتغال زندانیان بعد از خروج و سایر اقدامات 

اجتماعی را که از وظایف انجمن ناشی می شود، بر عهده خواهد داشت.«
ماده 5 آیین نامه به مدیرعامل اجازه داده است کلیه هزینه های انجمن و کمک های 
نقدی و غیر نقدی به زندانیان و »خانواده« آن ها را با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و 
»مددکاران  داشته که  آیین نامه تصریح  ماده 11  و  پرداخت کند  انجمن  مدیرعامل 
به وسیله  امور مددکاری  انجام وظیفه خواهند کرد.  اجتماعی  اجتماعی در قسمت 
مددکاران اجتماعی یا کارمندانی که به این منظور از طرف انجمن معین می شود انجام 
خواهد شد.« در تکمیل ماده قبل، ماده 12 می افزاید: »مددکاران اجتماعی موظف 
هستند که برای خانواده هر زندانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار می گیرد 



 45شرح مفصل هر یک از شرایط فرض شده

و حمایت به آنان ارجاع می شود، پرونده جداگانه تشکیل دهد. پرونده مددکاری 
مشخصات  و  وضع  از  باشد  گزارشی  خالصه  شامل  باید  زندانی  هر  خانواده  برای 
زندانی، تعداد عایله تحت تکفل وی، شرح و نتیجه بازدید منزل و اقداماتی که در 
جهت کمک و ارشاد زندانی و خانواده وی به عمل آمده است. به عالوه اقدامات 
باید با ذکر موضوع و تاریخ در پرونده  و کمک هایی که به تدریج انجام می شود 

مددجو درج گردد.«
ماده 13 با عبارات زیر به وضعیت زندانیان پس از ترخیص توجه می کند:

»زندانیانی که پس از ترخیص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعی تحت پوشش 
نفر  به یک  آنان  از  هر یک  باید سرپرستی  می گیرند  قرار  انجمن  حمایتی 
مددکار اجتماعی یا داوطلب عضو انجمن سپرده شود؛ مددکاران و داوطلبان 
موظف اند نتیجه اقداماتی را که در این باره به عمل خواهند آورد در آخر هر 

ماه به مدیر عامل گزارش کنند.«

و ماده 14 می افزاید:
از طرف  به موجب اساس نامه  »مددکاران اجتماعی در اجرای وظایفی که 
انجمن به آنان محول می شود، می توانند با زندانیانی که تحت پوشش حمایتی 
انجمن قرار دارند مالقات کنند و از نظر هماهنگی یا مددکاری اجتماعی 
با  و  انجمن  اجتماعی  قسمت  دعوت  به  که  مشورتی  جلسات  در  زندان ها 

حضور مددکاران اجتماعی زندان تشکیل می شود شرکت کنند.«

بنابراین در فرض محکومیت پدر یا مادر یا هر دو به مجازات ناشی از ارتکاب 
جرایم مربوط به مواد مخدر، از امکانات و فرصت های جدید قانونی مناسبی بهره مند 
شده ایم که می توانند در تکمیل بند چهارم از ماده 12 قانون اقدامات تأمینی مصوب 
دوازدهم اردیبهشت ماه 1339 مورد استفاده قرار گیرند. زیرا در این بند، قانون گذار 
با حساسیت و توجه خاص، »محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت« را از جمله 
اقدامات پنجگانه ای به شمار آورده است که جهت جلوگیری از اشاعه جرم ضرورت 

دارند.
اما به گفته خانم »تاج زمان دانش« در کتاب »حقوق زندانیان و علم زندان ها«، 
حمایت  و  ارشاد  و  تربیت  برای  مترقی  »درکشورهای  تهران:  دانشگاه  انتشارات  از 
و  زندان ها  مسئوالن  با  اخالقی«  »مربیان  نام  به  تربیتی  امور  متخصصان  زندانیان، 
مددکاران اجتماعی همکاری می کنند. راهنمایی و ارشاد زندانیان و واداشتن آنان به 
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کار و رعایت نظم و انضباط و اجرای مقررات از وظایف مربیان اخالقی و مددکاران 
اجتماعی است. مربیان اخالقی باید حس احترام را به خود و دیگران و حس مسئولیت 
شخصی را در زندانیان تقویت کنند. متاسفانه در آیین نامه امور زندان ها و اقدامات 

تأمینی و تربیتی ایران از »مربیان اخالقی« ذکری به میان نیامده است.«
بنابراین مددکاران اجتماعی در چارچوب نفرات محدود و ناکافی که در حال 
حاضر باید در قالب آن به فعالیت بپردازند، بسیار دست تنها هستند و با توجه به تراکم 
زندانیان مواد مخدر نمی توانند در رسیدگی به امور شخصیتی، فردی و خانوادگی 
زندانیان از کارایی کافی برخوردار باشند. برای آنان امکان ندارد تا بچه های اعتیاد 
یا در اختیار جد  تنها مانده اند  را که به علت محرومیت از حضور والدین در خانه 
از آن سطح مطلوب  به سر می برند،  بهزیستی  یا در مراکز  قرار گرفته اند و  و جده 
»آموزش«، »رفاه« و غیره که مورد نیاز است برخوردار کنند. لذا ضمن ابراز خشنودی 
از تدوین مقررات و آیین نامه ها و اساس نامه هایی که توجه به نیازهای مادی و معنوی 
زندانیان و افراد خانواده آن ها را در اولویت قرار می دهند، ناگزیر از ابراز یک نگرانی 
جدی هستیم: اجرای این گونه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و اساس نامه های مترقی و 
سازنده به بودجه های کالن، کادرهای متخصص و آموزش دیده و یاری و همکاری 
موسسات و شرکت های سودآور تجاری نیاز دارد و تا بودجه و نیروی انسانی الزم 
»بچه های  و  می ماند  باقی  الفاظ  خشک  قالب  در  مترقی  مفاهیم  همه  نشود،  تأمین 
اعتیاد«، که به لحاظ ارتباط با امنیت اجتماعی در آینده، باید در اولویت های اجتماعی 
قرار گیرند، نجات نخواهند یافت؛ زیرا این کودکان به نوع خاصی از نظارت نیاز 
دارند که با نحوه نظارت بر سایر کودکان بی سرپرست متفاوت است. نکته قابل ذکر 
این  است که اگر این گروه از کودکان را زیر عنوان کلی »بی سرپرست« و بدون 
دهشتناک  آثار  نمی توان  بسپارند،  بهزیستی  مراکز  به  الزم  تخصصی  آموزش های 
همزیستی با خانواده معتاد یا توزیع کننده مواد مخدر را از خاطره شان زدود و آن ها را 
با سازندگی و رشد طبیعی آشنا ساخت. بچه های بی سرپرستی که شرایط شان ناشی 
از بزهکاری والدین در ارتباط با ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر است، اساسا 
گروهی خاص از کودکان را تشکیل می دهند که با بهره گیری از شیوه های آموزش 
تصویری و قصه پردازی باید زیر پوشش اقدامات روان درمانی ویژه قرار گیرند؛ در 
غیر این صورت، »مبارزه با مواد مخدر« فاقد آن مفهوم و محتوایی خواهد بود که از 

آن انتظار می رود.
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بررسی یک انگاره
خوشبختانه با هدف حمایت از بچه های اعتیاد )موضوع فرض دوم(، از سال 1360 
توسط شورای سرپرستی زندان های وقت در یکی از زندان ها مهد کودکی تأسیس 
شده است که می تواند منشا اقدامات سازنده و مثبت دیگری در آینده باشد. این مهد 
کودک از بچه های زیر سنین دبستان به طور شبانه روزی نگهداری می کند و با وجود 
با کمبودهایی مواجه است که چنان چه  امکاناتی که در اختیار بچه ها قرار می دهد 
جبران شوند، انگاره بسیار جالبی خواهد بود برای حمایت از بچه های اعتیاد در سراسر 
کشور. این مهد کودک که در فاصله کوتاهی از »بند نسوان« زندان واقع شده است، 
برای پژوهش و برنامه ریزی های علمی نسبت به کودکانی که والدین و به خصوص 
مادران شان به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند، از 
می تواند  مختلف  از جنبه های  و  است  برخوردار  قابل مالحظه ای  قابلیت  و  ظرفیت 
روشنگر مسائل خاص این کودکان باشد. روانشناسان، کارشناسان روان درمانی مواد 
روان شناسی جدید  و  پیشرفته جرم شناسی  مکتب های  پیروان  مجموع،  در  و  مخدر 
می توانند از کودکان ساکن مهد کودک به عنوان نمونه های مورد مطالعه بهره ببرند 
و مشاهدات و دیدگاه های خود را در قالب برنامه های اجتماعی تدوین کنند. نتایج 
کار آن ها در سایر مراکز و مهدهایی که باید در سطح کشور در مجاورت زندان ها 
تأسیس شود، قابل استفاده خواهد بود. به این ترتیب، گام های موثر و مثبتی با هدف 

شناخت نیازها و شیوه های تأمین رفاه این گروه از کودکان برداشته خواهد شد.
به لحاظ امکاناتی که در این مهد کودک برای بررسی وضعیت اخالقی و روانی 
است.  بی نظیر  کشور  سطح  در  تقریبا  کودک  مهد  می شود،  فراهم  اعتیاد  بچه های 
حدود 40 کودک زیر شش سال از 45 کودکی که در این موسسه نگهداری می شوند 
به مادرانی تعلق دارند که به علت ارتکاب به جرایم مرتبط با مواد مخدر در بند نسوان 
همین زندان محبوس هستند. بدین گونه، واکنش ها، بازی ها، مکالمات، برخوردها و 
در مجموع رفتارهای فردی و اجتماعی این بچه ها روزنه ای را به روی متخصصان 
و محققین اجتماعی می گشاید تا با دنیای پیچیده ذهنی کودکان اعتیاد آشنا شوند 
با خبر شوند. در سایه چنین دانشی می توان  نیازهای عاطفی و آموزشی آن ها  از  و 
امیدوار شد که با وجود تمام مشکالت بچه های اعتیاد، امکان تدوین برنامه های موثر 
و سازنده وجود دارد و ممکن است به تدوین برنامه هایی دست زد که در آن ها مبانی 
مکتب های نوین جرم شناسی و روان شناسی بیشتر مراعات شده باشد. مکتب های نوین 
که اهمیت بیشتری برای پیش گیری از وقوع جرم قائل اند، برای کمک به این گروه از 
کودکان بسیار کارایی دارند. بذل توجه به بچه های اعتیاد و اتخاذ تمهیداتی با اولویت 
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دادن به پیش گیری از کج روی اجتماعی آن ها، مبارزه ای ریشه ای با بالی اعتیاد در 
کشور است.

اعتیاد  بچه های  نیازهای  و  عواطف  که  مهد کودک  مسئوالن  با  گفتگو  ضمن 
در گفتار و اندیشه های آن ها انعکاس می یافت، از چارچوب ظاهری مهد کودک 
اندکی فراتر رفتم و توانستم تا حدودی با مسائل و مشکالت مربوط به بچه های اعتیاد 
و مسئوالن مراقب این بچه ها آشنا بشوم. الزم می دانم احساس و برداشت خود را در 
زمینه احتیاجات این کودکان که مراقبت مهد کودک مستقر در زندان شامل حال شان 
می شود، با خوانندگان، در میان بگذارم. برای من این امید باقی است که وجود همین 
مهد کودک منحصر به فرد در کشور، با تمام کاستی ها و کمبودها، بتواند مبنای ایجاد 

مراکز متعدد آموزشی برای بچه های اعتیاد در سراسر ایران شود.

یک توضیح
مهد  در  مدرسه  در  تحصیل  شروع  برای  مناسب  سن  به  رسیدن  تا  فقط  بچه ها  این 
که  آن ها  فرد  به  منحصر  سرپرست  اگر  آن  از  پس  و  می شوند  نگهداری  کودک 
غالبا زنان زندانی مواد مخدر در بند نسوان هستند، آزاد نشده باشند، بچه ها با عنوان 
قانونی »بچه های بی سرپرست« به مراکز بهداشتی اعزام می شوند و در آنجا زیر چتر 
حمایت های قانون ناظر به وضعیت بچه های بی سرپرست، با مشخصات عام آن قرار 

می گیرند. تا پیش از آن، دیدار با اقوام و خویشاوندان مقررات خاصی دارد.
کودک  مهد  در  خود  زندانی  مادران  با  شده  تعیین  مواقع  در  می توانند  بچه ها 
متاسفانه  »مادرانه« برخوردار شوند.  از گرمی حضور و محبت  مالقات کنند و گاه 
مالحظه و بررسی دقیق خصوصیات رفتاری کودکان ساکن مهد کودک، تشویش و 
نگرانی هایی برای مسئوالن و مربیان تربیتی ایجاد کرده که آشنایی همگان به ماهیت 
و عمق آن ها خالی از فایده نخواهد بود. به عنوان مثال، بسیار دیده شده که بچه ها 
بازی های گروهی خود، شبکه توزیع مواد مخدر تشکیل  به مهد در  بدو ورود  در 
می دهند. در جریان این بازی ها است که این قربانیان اعتیاد از ذهنیت معصوم و در 
معرض انحطاط خود پرده برمی دارند که در فرآیند همانند سازی با افراد خانواده و 
بدون قصد مجرمانه )زیرا قصد مجرمانه با بلوغ و رشد رابطه پیدا می کند( به سمت و 
سوی بزهکاری گرایش یافته اند. مشاهده این نوع بازی ها برای مسئوالن تربیتی بسیار 
دردناک است. کودکی که هنگام بازی نقش عرضه کننده مواد مخدر را می پذیرد و 
آن یک که خریدار مواد مخدر می شود و دیگری که به تقلید از تزریق مواد مخدر، 
قرار  استفاده  مورد  به شکل سرنگ  را  می کند که گویی یک  شیء  بازی  طوری 
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می دهد و حتی ورود بچه ای در لباس و نقش پلیس به صحنه بازی های دسته جمعی 
آن ها و غیره، پدیده هایی شایان توجه و تعمق بوده و نشانه هایی هستند که نباید از 
کنارشان به سادگی گذشت؛ زیرا همین بازی های کودکانه آشکارا حکایت از آن 
دارند که چگونه »بچه های اعتیاد« گروهی خاص از کودکان بی سرپرست در جامعه 
امروزی ما را تشکیل می دهند و از این طریق است که اهمیت سرمایه گذاری رفاهی 
و آموزشی برای نجات آن ها، ضرورت سرمایه گذاری برای نجات آینده جامعه را 

توجیه می کند و از هر دیدگاه اجتماعی که به موضوع بنگریم، نتیجه یکسان است.
بی نظیر  و  فرد  به  منحصر  در سطح کشور  زندان  این  مهد کودک  آنجا که  از 
است، جوابگوی کل نیازهای بچه های اعتیاد نیست و لذا این را نباید فراموش کرد که 
چه بسیار کودکانی که در خانه های اعتیادزده خود با پرداختن به این گونه بازی های 
کودکانه خطرناک خود را سرگرم می کنند و در عمل به کارآموزی برای مشاغل 
بر رفتارشان  ناظر  تیزبین مربیان تربیتی  آینده خود اشتغال دارند - بی آنکه چشمان 
باشد- آنان در محیط های آلوده، آشفته و جرم زا که خانواده معتاد پدید آورده، رشد 
برای  بزهکاری  کارآموزی  از  است  مرحله ای  آن ها  بازی های کودکانه  و  می کنند 
آینده. حتی در این مهدکودک که با وجود کاستی ها،  به هر حال بچه ها از حضور 
همزیستی  از  ناشی  تأثیرات  زدودن  می شوند،  برخوردار  تربیتی  امور  مربی  تعدادی 
از مدتی، کودکان  نیست. گرچه پس  معتاد خانواده، چندان سهل و آسان  افراد  با 
اما  می دهند،  تغییر  را  خود  بازی های  نوع  تربیتی  امور  مربیان  کمک  به  وارد  تازه 
معلوم نیست که همزمان با تغییر بازی ها گرایش به بزهکاری از ذهن آسیب پذیرشان 
زدوده و پالوده شده باشد. فعالیت آموزشی و تربیتی بی وقفه روی بچه ها به امکانات 
تخصصی و تربیتی فوق العاده ای نیاز دارد. مهم تر از مسئله آموزش بچه های اعتیاد، 
یا  زندان ها  در  که  مادرانی  و  پدران  به  باید  است.  آن ها  معتاد  والدین  آموزش 
تبعیدگاه ها و یا مراکز درمانی به سر می برند، به هر ترتیب تفهیم شود که کودکی 
که سنین همانند سازی را پشت سر می گذارد پا جای پای والدین خود می نهد. اگر 
بتوانند آنان را متقاعد کنند که بچه ها پیش از  ورود مجدد به محیط خانواده یا حتی 
از  با والدین، زمینه همانند سازی را  در ساعات مالقات ها و دیدارهای کوتاه مدت 
دست نمی دهند، شاید سودمند باشد.  بنابراین اگر به این نکته ها توجه اکید نشود، 
زحمات مربیان مهدکودک در بسیاری موارد، درست بعد از آزادی اولیای زندانی، بر 
باد می رود. لذا اگر فرد زندانی و وضعیت معیشتی و رفاهی او پس از رهایی از زندان 
زیر نظر مددکاران و متخصصان قرار نداشته باشد، نه فقط مجازات زندان فایده ای در 
بر نخواهد داشت، بلکه هزینه ای هم که برای نگهداری و تربیت فرزندان زندانیان در 
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این گونه اماکن صرف می شود کامال به هدر خواهد رفت.
هرچند ساکنان این مهد کودک منحصر به فرد از امکانات رفاهی بالنسبه مناسب 

بهره مند هستند، ولی با کمبودها و مشکالتی هم مواجه اند که باید بررسی شود.
تنظیم شده  زندان  برنامه غذایی  قالب  در  مهد کودک  برنامه غذایی  با آن که 
است، ولی خوشبختانه مسئوالن اجازه دارند تا سهمیه خود را به صورت مواد اولیه 
)خشک( دریافت کنند و در محل طبخ کنند. اعطای این امتیاز امری بسیار مفید و 
سازنده است و به مسئوالن فرصت می دهد تا سلیقه خاص کودکان را در طبخ غذاهای 
مورد عالقه شان رعایت کنند. اما بچه ها از »تنقالت« که نیاز طبیعی و اساسی کودکان 
است، محروم اند. قبال بودجه ماهیانه ای به عنوان تن خواه  گردان در اختیار داشتند که 
از آن نه فقط برای تهیه تنقالت )از قبیل پفک، آدامس، بیسکویت، شکالت و غیره( 
استفاده می شد بلکه خرید لوازم تحریر و لوازم بهداشتی مثل دفتر، شیشه شیر، کتاب، 
مداد، مدادرنگی، چسب، کاغذرنگی و مانند این ها نیز گاه با همان مبلغ میسر بود. 
متاسفانه این تن خواه گردان مدتی است قطع شده و مسئوالن ناگزیر از تماس با افراد 
خیرخواهی هستند که می شناسند و فهرست نام و مشخصات آن ها را در اختیار دارند. 
تأمین تن خواه گردان و جبران کمبودهای مالی برای این مهد کودک بسیار حیاتی 
آن ها  طبیعی  تنقالت حق  از  استفاده  به خصوص  بچه ها  زیرا جلب رضایت  است. 
است. از طرف دیگر، کمبود مواد لبنی، با تمام ضرورتی که دارد در جیره غذایی مهد 
کودک به وضوح محسوس است. البته درست است که برنامه غذایی در سطح زندان 
با چنین کمبودی مواجه است، اما از آنجا که زندانیان عموما از گروه سنی بزرگساالن 
هستند، فقدان این مواد صدمات و عوارض جدی برای آن ها در پی ندارد؛ در حالی 
که کمبود لبنیات برای بچه ها در سنین رشد عواقبی بسیار وخیم به همراه دارد و آنان 

را در معرض سوء تغذیه قرار می دهد.
بچه های ساکن این مهد کودک به علت گرفتاری های والدین و درگیری آنان 
با مواد مخدر )اعم از توزیع یا مصرف(، غالبا واکسینه نشده اند. این کودکان به یک 
پزشک متخصص مستقر در مهد کودک نیاز دارند که در حال حاضر از آن محروم 
با مسئله مهم  بهداشتی، مهد کودک  نیازهای غذایی، آموزشی و  بر  هستند. عالوه 
دیگری مواجه است که به تضعیف امکانات تربیتی و آموزشی بچه های اعتیاد در 
محیط مهد منجر می شود. تقسیم بندی بچه ها از نظر سنی در گروه ها و کالس های 
مختلف بدیهی ترین و نخستین اقدام سازنده تربیتی است که به علت کمبود جا از 
آن محروم مانده اند. و ناگزیر همه بچه های باالی سه سال را در یک جا نگهداری 
می کنند. بدیهی است که این روش صحیح نیست و از لحاظ تربیتی زیان های فراوان 
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در پی دارد.
معضل مهم دیگر این است که در بیشتر موارد ناگزیر می شوند تا به خویشاوندان 
نزدیک کودک، اجازه مالقات بدهند. البته مسئول مهد کودک موضوع صالحیت، 
به خصوص عدم اعتیاد مالقات کننده را تذکر می دهد، اما برای ممانعت از مالقات 
با فردی که پیداست خود معتاد است، مجوز قانونی وجود ندارد، غالبا عمو، دایی، 
خاله، عمه و سایر خویشان کودک برای دیدن او به اینجا مراجعه می کنند و مسئوالن 
مهد به حکم قوانین ناگزیر از اعطای فرصت مالقات هستند. به عالوه ترجیح سیاست 
مراقبتی این است که ارتباط خویشاوندی کودک گسسته نشود. تعارض فوق باید در 
قالب قوانین و روش های آموزشی و امکانات وسیع تری رفع شود و بچه های اعتیاد از 

نظام تربیتی و آموزشی در شرایط مناسب تری برخوردار شوند.
وجود مهد کودک در محوطه زندان از تأثیر و کارایی مربیان می کاهد. ارجح 
است که مهد کودک ها در نزدیکی زندان ها ساخته شوند و معماری ساختمان طوری 
باشد که بچه ها احساس نکنند در محیط زندان به سر می برند. همچنین معماری مهد 
کودک ویژگی خاص خود را دارد. مهد کودک باید آفتاب گیر باشد، توالت های 
کوچک داشته باشد، خوابگاه بچه ها به شکل مناسب ساخته شود و محل استراحت 
آن ها و دست اندرکاران کامال از یکدیگر جدا شده باشد. بهتر است برای نظافت و 
انجام امور بهداشتی مهد کودک از زنان سابقه دار زندانی استفاده نشود. البته استفاده 
از خدمات زنان زندانی فاقد سابقه برای امور نظافت مهد کودک مضر نیست، ولی 
حتی این افراد هم نباید به بهانه نگهداری اطفال، فرصت و اجازه تماس مستقیم با 

آن ها را داشته باشند.
عالوه بر مسائل رفاهی و آموزشی بچه ها، مربیان تربیتی مهد کودک برای توسعه 
امکانات آموزشی تلویزیونی و سینمایی والدین زندانی در درجه اول و والدین آزاد 
شده در درجه دوم، بیشترین اهمیت را قائل هستند. تجربه و دانش و برخورد مستقیم 
مسئوالن مهد کودک با بچه ها و احاطه مربیان بر مسائل بچه های اعتیاد به اندازه ای 
درخور توجه است که تصور می رود برای افرادی که داوطلب حل یا الاقل طرح 
مسائل اجتماعی، به خصوص در زمینه مسائل بچه های اعتیاد هستند می تواند مفید و 

چاره ساز باشد.
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توصیه ها و پیشنهادها در فرض دوم

»سازمان ملل متحد در اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم کرده است که دوران 
کودکی، مستلزم مراقبت ها و مساعدت های ویژه ای است.«

به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(

برخورداری  به  نسبت  را  کودکان  تمام  حق  کنوانسیون  طرف  »کشورهای 
و  اخالقی  روحی،  ذهنی،  جسمی،  رشد  برای  زندگی  مناسب  استاندارد  از 

اجتماعی به رسمیت می شناسند.«
به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(

گرچه ضمن توصیف شرایط زیستی و تربیتی بچه ها در مهد کودک، مشکالت و 
مسائلی مطرح شد، اما توصیه ها و پیشنهادات و راه حل های اصالحی مهمی برای رفع 
مشکالت کودکان تحت شرایط در فرض دوم از این گزارش واجد اهمیت است. 
در پایان این بخش، ضمن یک جمع بندی، با استفاده از تحقیق خانم تاج زمان دانش 
)حقوق زندانیان و علم زندان ها( و با الهام از تجربیات مسئوالن مهدکودک یاد شده، 

به طرح چند پیشنهاد به شرح زیر اکتفا می شود:
یک( همان طور که در مورد کودکان فرض نخست ذکر شد، در اینجا نیز اصالح 
شخصیت بچه های اعتیاد مشمول این فرض بدون تأثیرگذاری بر شخصیت والدین 
زندانی آن ها که غالبا به خانه های خود باز می گردند، امکان پذیر نخواهد بود. نقش 
مادر زندانی پس از آزادی و بازگشت به آغوش بچه ها به مراتب بیش از نقش پدر 
ارزش و اهمیت دارد. به همین جهت باید وضع زنان زندانی مواد مخدر را با ضوابط 
نوین علوم تربیتی انطباق داد. نظر به اینکه اجرای روش های اصالحی و تربیتی و یا 
درمانی بدون تفکیک و طبقه بندی زندانیان ممکن نمی شود، باید زندانیان را بر حسب 
جنسیت، سن، وضعیت قضایی، سالمتی، مدت محکومیت و نوع جرایم تفکیک و 
طبقه بندی کرد و زیر پوشش روش های اصالحی و تربیتی و درمانی قرار داد. متاسفانه 
در ایران، زنان بدون تفکیک و طبقه بندی در یک زندان نگهداری می شوند و غالبا 
به خیاطی، گلدوزی، بافندگی و رفوگری اشتغال دارند. در این زمینه پیشنهاد می شود 
که زنان زندانی که جرایم شان با مواد مخدر مرتبط است، کامال از دیگر زنان تفکیک 
شوند و با استفاده از دانش و تجربه و تخصص افرادی که از حیث تأثیر بر رفتار آن ها 
صالحیت دارند، برای بازگشت به خانه و حضانت اطفال خود آمادگی الزم را پیدا 
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کنند و به فرزندانی ملحق شوند که غالبا یا پدر ندارند و یا پدرشان فاقد صالحیت 
در  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  می توانند  آموزشی  فیلم های  این خصوص  در  است. 
زنان  خصوص  به  متخصص  و  متفکر  فیلم سازان  عملکرد  انقالب  از  پس  سال های 
فیلم ساز به اندازه ای خوب بوده و در شرایط دشوار اجتماعی، آن ها به خلق چنان آثار 
سودمندی پرداخته اند که هرگاه امکانات تازه ای در اختیارشان قرار گیرد، می توانند 
با الهام از غریزه غنی مادری که در ذهن خالق شان به وفور نهفته است، به نوشتن 
مبادرت  زنان زندانی مواد مخدر  برای  فیلم های کوتاه آموزشی  فیلم نامه و ساختن 
نمایش  قابل  فیلم ها  این  است.  افزایش  به  رو  تعدادشان  می دانیم  مادرانی که  کنند. 
ویدیویی در زندان ها بوده و کمکی ارزنده به زنان زندانی است که به دلیل شرایط 
یا توزیع مواد مخدر  اعتیاد  به بالی  خاص زندگی و غالبا زیر سلطه شوهران خود 
احساس  با  تا  از مجرمان می آموزد  این گروه  به  برنامه هایی  آمده اند. چنین  گرفتار 
مسئولیت بیشتری به سوی فرزندان خود بازگردند. نویسندگان و ناشران کتاب ها و 
نوارهای قصه کودکان به خودی خود گروهی از متخصصان را تشکیل می دهند که 
اگر بخواهند می توانند در برنامه مبارزه با مواد مخدر نقش های ظریف و سازنده ای 

ایفا کنند و به برنامه مبارزه عمق الزم را بدهند.
دو( در مورد نگهداری اطفال در زندان، تبصره دو ماده 21 آیین نامه امور زندان ها 
تمام  سال  پنج  سن  تا  را  خود  اطفال  می توانند  زندانی  »زنان   می دارد:  مقرر  چنین 
همراه خود داشته باشند. روسای زندان ها موظف اند در هر زندان نسبت به تفکیک 
به موسسات  اطفال  انتقال  به  یا  و  اقدام کنند  اطفال در محل جداگانه  و جداسازی 

نگهداری کودکان مبادرت ورزند.«
همان گونه که شرح دادیم، تأسیس مهد کودک در نزدیکی بند نسوان یکی از 
زندان ها از سال 1360 شمسی گامی تازه در جهت اجرای بهتر تبصره دو ماده 21 
آیین نامه امور زندان ها برداشته شده است که در صورت رفع کمبودهای آن و تأسیس 
مهد کودک های مشابه در مجاورت تمام زندان های کشور، فرایند اصالح و تربیت 
بچه های اعتیاد )که در جریان همانندسازی با پدر یا مادر در معرض خطرات جدی 
قرار می گیرند( در مسیر تازه ای به جریان خواهد افتاد و نتایج مطلوبی به بار خواهد 
آورد. اگر برنامه هماهنگ ایجاد مهد کودک برای بچه های اعتیاد در سطح کشور 
به صورت بخش مهمی از »برنامه مبارزه با مواد مخدر« در چارچوب آن ادغام شود، 
تدوین چنین طرح جامعی می تواند گامی ارزنده و آینده ساز تلقی گردد. در این راستا 
باید مراکز آموزشی تخصصی جدید را جهت آموزش کادر ورزیده ای ایجاد کرد 

که وظیفه تربیت و اصالح این کودکان زیر شش سال را بر عهده خواهند گرفت.
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و  اجتماعی  مددکاری  اداره  زندان ها،  امور  آیین نامه  اساس  بر  سه( خوشبختانه 
انجمن های حمایت زندانیان  با جلب همکاری  از زندانیان موظف شده اند  حمایت 
و از طریق اداره موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وسایل اشتغال و اسکان 
زندانیان آزاد شده را در مراکز مراقبت بعد از خروج فراهم کند. مراکز مراقبت بعد 
از خروج زندانیان، موسسه هایی است که نگهداری و حمایت از زندانیان آزاد شده 

را بر عهده دارند.
بنابراین توجه به وضع مالی زندانی پس از خروج از زندان صورت قانونی به خود 
گرفته است. اما به نظر می رسد که الزم است با موضوع اشتغال زنان یا مردان زندانی 
مرتبط با مواد مخدر که دارای فرزندان سرگردان و رها شده هستند، از یک دیدگاه 
جدید و در چارچوب برنامه مبارزه با مواد مخدر برخورد شود. اگر بعد از خروج از 
زندان و به علت بیکاری، این افراد با فقر و تنگدستی دست به گریبان شوند، راهی 
جز ایجاد رابطه جدید با شبکه های توزیع مواد مخدر نخواهند داشت و در ورطه فقر، 
فرزندان آن ها نیز به گرایش های حرفه ای والدین عالقمندی نشان می دهند. بدین گونه 
در سنین رشد، یک شبکه خانوادگی مجرمانه تأسیس می شود که عواقب خطرناک 
آن بر کسی پوشیده نیست. در اینجا به خصوص بر موضوع اشتغال و کسب درآمد 
»زنان زندانی مواد مخدر« بعد از خروج از زندان تاکید می شود - با توجه دقیق به 
این واقعیت که در زنان گرایش به مواد مخدر )اعم از اعتیاد یا توزیع( با فحشا رابطه 
نزدیک دارد ـ چنان چه بچه های اعتیاد را بی قید و شرط و بدون توجه به وضعیت 
معیشتی مادر و بدون نظارت بر چگونگی شرایط محیط تربیتی بچه های بازگشته به 
آغوش مادر، در اختیار مادران آزاد شده از زندان واگذارند، آغوش مادران زندانی 
مواد مخدر پس از خروج از زندان خطرناک ترین آموزشگاهی است که آینده بچه ها 

و جامعه، هر دو را، تباه می سازد.
چهار( برای حفظ حقوق انسانی خانواده زندانیان که بخش عمده ای از محرومین 
جامعه را تشکیل می دهند، باید موضوع قوانین کار و بیمه های اجتماعی مورد توجه 
اشتغال  به کار  تا زندانیانی که در زندان  این زمینه الزم است  قرار گیرد. در  وسیع 
دارند، خود و خانواده شان مشمول امکانات بیمه شناخته شوند و از مزایای آن استفاده 
کنند. قوانین کار و بیمه های اجتماعی می تواند برای زندانیانی که در زندان به کار 

کردن مشغول اند، امتیازات زیر را در نظر بگیرد:
حوادث ناشی از کار و بیماری های حرفه ای ■
از کار افتادگی و فوت )بیمه عمر( ■
استفاده از کمک عائله مندی طبق مقررات قانون کار ■
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اسفند  تاریخ چهارم  زندانیان که در  بیمه درمانی  اجرایی  آیین نامه  متاسفانه در 
ایران بحث شده است.  به درمان زندانیان در  به تصویب رسیده، فقط راجع   1361
پیشنهاد می شود استفاده از کمک عائله مندی به لحاظ اهمیتی که برای نجات بچه های 
به آن ها  برای زندانیان مواد مخدر منظور و  به خصوص  از آن متصور است  اعتیاد 

تعمیم داده شود.

مروری بر وضعیت بچه های اعتیاد  در سایر کشورها
در پایان این فرض راه حل هایی که در برخی کشورها برای نجات بچه های اعتیاد به 

کار گرفته شده و نتایج و ثمرات مطلوبی دربر داشته،  به اختصار بررسی می شود.
هنگامی که ثابت شد مادر یا پدر و یا هر دو معتاد به الکل یا مواد مخدر هستند و 
به جهت ترک اعتیاد باید برای مدت طوالنی در آسایشگاه های مربوطه بستری شوند، 
در صورتی که فرد معتاد ولی منحصر به فرد طفل باشد، اداره سرپرستی حضانت طفل 
را از ولی معتاد سلب می کند و کودک را تحت حمایت اداره خدمات اجتماعی قرار 
می دهد. همان گونه که گذشت در کشور ما مفاد ماده 1173 قانونی مدنی مصوب 
1313 شمسی این فرصت را در اختیار مقامات قضایی می گذارد تا به محض تشکیل 
پرونده برای این قبیل والدین در دادسرا، موضوع سلب صالحیت به نحو مقتضی طرح 

و به مورد اجرا گذاشته شود و طفل در محیط مناسب تربیتی قرار گیرد.
و  ورزیده  اجتماعی  مددکار  نظر یک  با  طفل  مادر،  یا  پدر  مداوای  دوران  در 
متخصص به خانواده مناسب و داوطلب سپرده می شود و مددکار اجتماعی به طور 
مرتب رفتار کودک را زیر نظر دارد  و به کمک روانشناس متخصص کودکان که 
رشته جداگانه و گسترده ای از علم روانشناسی است، طفل را از نظارت مشورتی و 
مستمر برخوردار می سازد. به این ترتیب، کودک در مسیر رفتاری خود مرتبا زیر نظر 

است و به امکانات درمانی مربوطه دسترسی دارد.
از لحاظ قانونی در کشور ما هم می توان با بچه های اعتیاد از همین شیوه برخورد 
الگوبرداری کرد و رابطه مددکاری مستمر و سازنده با آن ها را قطع نکرد اما متاسفانه 
پدید  قوانین  اجرای  راه  در  را  مشکالتی  کافی،  بودجه  و  متخصص  کادر  کمبود 
نیازمند مشاوره های  نتیجه نمی توانیم بچه های اعتیاد را در حدی که  می آورد و در 
منظم و برنامه ریزی شده است یاری دهیم. در برخی کشورها هرگاه ترک اعتیاد از 
سوی سرپرست منحصر به فرد طفل محرز شود، به طور آزمایشی به او اجازه می دهند 
این دوران آزمایشی، مددکار،   تمام  فرزند خود زندگی کند. در همان حال در  با 
طفل و سرپرست او را زیر نظر دارد و هنگامی آن دو را کامال آزاد و مستقل اعالم 
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می کند که رفتار سرپرست، طبیعی شده و خطر بازگشت به اعتیاد به کلی از میان رفته 
است. در این حالت پدر یا مادری که از خطر دور شده اند، مجددا به حق حضانت 
و سرپرستی دست می یابند. در غیر این صورت، طفل از هر لحاظ می رود زیر چتر 
حمایت قانونی اداره سرپرستی و این سازمان نه فقط اداره امور مالی کودک را بر 
عهده می گیرد، بلکه طفل را با نظارت خود جهت حضانت به خانواده های داوطلب 
و دارای صالحیت می سپارد. در همه حال، والیت از سوی اداره سرپرستی اعمال 

می شود.
در توجیه این مقررات شدید و سختگیری های همه جانبه، کارشناسان معتقدند که 
عدم صالحیت اولیای معتاد به اندازه ای زیان بار و ویرانگر است که همزیستی طفل با 
آن ها در محیط اعتیادزده، الجرم طفل را در مسیر بزهکاری آینده هدایت می کند. 
این نتیجه ای است که پس از بررسی تمام جهات و جوانب گسترش بالی مواد مخدر 

در جوامع غربی به اثبات رسیده است. 
نظر فوق واجد اهمیت و ارزش قضایی است و در قوانین کیفری این جوامع، رشد 
کودک در محیط اعتیادزده خانواده با حضانت و سرپرستی ولی یا والدین معتاد از 
دالیل و جهات مخففه برای بزهکاران 18 ساله تا 21 ساله تلقی می شود و دولت ها 
مبارزه صحیح و ریشه ای با آفت اعتیاد را بدون سلب حضانت و والیت از والدین 
معتاد و اعمال نظارت دقیق دولت بر چگونگی تربیت بچه های اعتیاد، جدی تلقی 

نمی کنند و آن را سودمند نمی دانند.
انگاره دیگری که می تواند مورد توجه و احتماال الگوبرداری قرار گیرد، نحوه 
محکومیت  دلیل  به  که  است  مجرمانی  فرزندان  با  جامعه  تربیتی  مسئوالن  برخورد 
نظر  این باره  اعدام می شوند. در  یا  به سر می برند  به مجازات های سنگین در زندان 
کارشناسان این است که حبس ولی یا والدین به تنهایی رویدادی تأثیرگذار در بروز 
اولیای آنان مطابق  یا  به همین لحاظ کودکانی که ولی  روان نژندی کودک است. 
با قوانین جاری به مجازات های حبس یا اعدام محکوم می شوند، حتی در صورت 
سرپرستی یا حضانت افراد دیگری از خانواده، به روان درمانی نیاز دارند و باید زیر 
نظر کارشناسان ویژه امور تربیتی، یعنی مددکارانی که در این زمینه ها آموزش های 
تخصصی دیده اند، قرار بگیرند. مالقات های منظم هفتگی با مشاور و روانشناس برای 
این کودکان اجباری است. طفلی که یکی از والدین او به مجازات حبس یا اعدام 
محکوم می شود، طبیعتا به انگیزه انتقام جویی از جامعه، قانون و مجریان آن با خطر 
عصیان و گرایش به خشونت دست به گریبان می شود. به تجربه ثابت شده که از طریق 
آموزش صحیح تخصصی و ضمن نظارت کامل بر احوال و رفتار این قبیل کودکان، 
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نه فقط در زمینه کنترل و رفع انگیزه های جرم زا و گرایش های مجرمانه توفیق حاصل 
شده است، بلکه توانسته اند گرایش های مجرمانه و خصمانه را به ویژه در بچه های 
اعتیاد به گرایش های سازنده و محبت آمیز تبدیل کنند. نمونه موفقیت آمیز این شیوه 
در رفتار بسیاری از کودکان که آموزش دیده اند، مشاهده می شود. آن ها عالوه بر آن 
که در مسیر بزهکاری گام ننهاده و هیچ گونه رفتار خشونت آمیز با قانون و خرابکاری 
در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از خود بروز نداده اند، بلکه حس نفرت نسبت 
و  تشکیالت  در  دوانده که خود  ریشه  در آن ها  والدین شان چنان  به موضوع جرم 
سازمان های مبارزه با مواد مخدر داوطلبانه نقش های مثبت و سازنده ای ایفا کرده و 
به خصوص در قلمرو مددکاری از خود استعداد و قابلیت سرشار بروز داده اند. این 
افراد به مهره هایی فعال و موثر در نظام قضایی کشورها با هدف قطع ریشه مواد مخدر 

تبدیل شده اند.
بنابراین بررسی یک چنین شواهد و نمونه های جاندار و بارزی منشا امید برای 
افراد و گروه هایی است که مایل اند با بهره گیری از خالقیت های هنری خود، تعهداتی 
را نسبت به نسل های آینده ایفا کنند. رادیو، تلویزیون، سینما، سازمان های انتشاراتی 
و گروه های هنری با اتکا به کمک های ثروتمندان نیکوکار قادر خواهند بود تا مسیر 
گرایش های مجرمانه کودکان اعتیاد را تغییر دهند و در امر تربیت آن ها با مسئوالن 

مراکز بهداشتی و اداره امور زندان ها همکاری کنند.
مروری بر دستاوردهای سایر کشورها در این زمینه، این اعتقاد را ـ که انگیزه 
و  معنوی  و  مالی  بدون حمایت  می کند که  تقویت  ـ  بوده  نگارش گزارش حاضر 
آموزشی مستمر از فرزندان خردسال مجرمان، مبارزه با مواد مخدر اقدامی ناقص و 
ناکافی است و هر چقدر ابعاد آن توسعه یابد، از عمق آن کاسته می شود. تنها زمانی 
قاطعانه  را  اعتیاد  بچه های  امید بست که  مواد مخدر  با  مبارزه  توفیق در  به  می توان 
از محیط های جرم زا دور سازیم و امکانات مالی و فرهنگی الزم را در اختیارشان 
به مراتب سریع تر از سایر کودکانی  اعتیاد  بگذاریم. در غیر این صورت، بچه های 
ویرانگر  و  مضر  عادات  و  مشاغل  می برند، جذب  سر  به  محیط های جرم زا  در  که 
سایر  یا  مواد مخدر  توزیع  و  اعتیاد  تداوم  مسیر  و  می شوند  افراد خانواده های خود 
جرایم خشونت بار را ناگزیر در پیش می گیرند. این اطفال به گروه کودکان بزهکاری 
می پیوندند که پس از ورود به قلمرو بزهکاری برخورد تربیتی با آن ها بسیار دشوارتر 
می شود، زیرا به سادگی نمی توان یک کودک بزهکار را به زندگی سالم و طبیعی 
بازگرداند. پیش از ورود به قلمرو بزهکاری، با کاربرد طرق پیش گیری، به خصوص 
از  و  مثبت ساخت  و  سازنده  انسان های  آن ها  از  می توان  اعتیاد،  بچه های  مورد  در 
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ورودشان به قلمرو خوفناک جرم و جنایت جلوگیری به عمل آورد.

فرض سوم
بچه های اعتیاد، گناهکاران بی گناه

تأثیر شرایط  نوجوانانی سخن می رود که تحت  و  اطفال  موقعیت  از  این فرض  در 
ـ  شد  توصیف  پیشین  فرض های  در  که  گونه ای  به  ـ  جرم زا  تربیتی  و  خانوادگی 
مرتکب انواع بزه های مرتبط با مواد مخدر می شوند و احیانا در شبکه توزیع به فعالیت 
می پردازند و یا آلت دست جنایتکاران واقع می شوند و به قلمرو جرایم دیگری چون 
به خاطر  گاه  آن ها  می شوند.  غیره کشانده  و  فحشا،  جنایت،  در  همکاری  سرقت، 
اقدامات مجرمانه  به  برادر خود  یا حتی  و  مادر  یا  پدر  نیاز  تأمین مواد مخدر مورد 
دست زده اند و گاه به تقلید از پدر و مادر و در سنین همانندسازی به مصرف مواد 
مخدر معتاد شده و احیانا در مرحله ای از رشد به اقدامات خود شکل کسب و کار و 
ممر معاش هم داده اند. نظر به اینکه بچه های اعتیاد غالبا در موقعیت های مالی بسیار 
دشواری به سر می برند و از آنجا که در توزیع مواد مخدر با وجود خطرات متصور 
بر آن، سود سرشاری حاصل شان می گردد، به طور حرفه ای به این شبکه می پیوندند. 
در این فرض طفل که آلت دست بوده یا خود عامل اصلی تحقق جرم شناخته شده، 
زیر عنوان کلی »کودکان بزهکار« قرار می گیرد و مشمول قوانین و مقررات مربوط 
به آن می شود. چگونگی برخورد با کودکان بزهکار در جهان تاریخچه ای دارد که 
نقل  را  آن  از  شمه ای  زندان ها«،  علم  و  زندانیان  »حقوق  کتاب  در  دانش  تاج زمان 
می کند. او بر این عقیده است که: »مسئولیت جامعه در قبال اطفال بزهکار و در حالت 
خطرناک، بیش از بزهکاران بزرگسال است. اطفال به علت عدم برخورداری از قوه 
تلقین  تأثیر  به آسانی تحت  بد خود را درک نکرده و  اعمال نیک و  نتایج  ممیزه، 
دیگران قرار می گیرند و هرگاه با اصول صحیح، تربیت و هدایت نشوند منحرف و 

مرتکب جرم می گردند.«
سنین  در  را  خود  جرم  اولین  که  هستند  کسانی  بزهکاران  اکثر  عادت،  بر  بنا 
طفولیت مرتکب شده اند. لزوم اتخاذ روش های خاص در مورد اطفال بزهکار و در 
حالت خطرناک، تفکیک آن ها از بزرگساالن از دیرگاه همواره مورد توجه بوده و 
اولین زندان اختصاصی اطفال در سال 817 میالدی در ایتالیا تأسیس شده است. در 
تربیت جهت  و  اولین کانون اصالح  )هلند(  میالدی در شهر آمستردام  سال 1579 
نگهداری بزهکاران جوان بنا گردید. در سال 1623 در ناپل )ایتالیا( تفکیک دقیق 
به دستور  میالدی  اجرا گذاشته شد. در سال 1703  مورد  به  لحاظ سن  از  زندانیان 
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»پاپ کلمان«1 در رم، زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام »سن میشل«2 افتتاح شد 
به طور دسته جمعی در آن کار می کردند و شب ها در سلول های  و جوانان روزها 
انفرادی به سر می بردند. در سال 1729 میالدی در ایالت نیویورک )امریکا( قانون 
نگهداری اطفال بزهکار در مراکز آموزش عملی و حرفه ای به تصویب رسید و در 
سال 1876 میالدی اولین موسسه آموزش علمی و حرفه ای مخصوص اطفال بزهکار 
به نام  »المیرا« افتتاح شد. در سال 1908 میالدی در انگلستان اولین مراکز آموزشی 
علمی و حرفه ای در دهکده »برستول«3 تأسیس شد و بعدا این گونه موسسه ها، برستول 
نامیده شدند. به تدریج سایر کشورهای مترقی با تدوین قوانین خاص اطفال و جوانان 
نهادهای  تأسیس  به  و  اطفال  دادگاه های  تشکیل  به  حالت خطرناک  در  و  بزهکار 

آموزشی و کانون های اصالح، بازپروری و تربیت اقدام کردند.

مسئولیت کیفری اطفال
در فصل دوازدهم از پژوهش خانم »شیرین عبادی« تحت عنوان »حقوق کودک«، 
قلمرو مسئولیت کیفری اطفال مشخص شده است. از آنجا که در رابطه با موضوع 
گزارش »بچه های اعتیاد« فقط نقل جنبه هایی از آن ضرورت دارد، پاره ای از مطالب 

کتاب حقوق کودک که با این گزارش ارتباط دارد در اینجا نقل می شود:
ایران،  اسالمی  دولت جمهوری  موضوعه  قوانین  و  اسالمی  فقه  نظر  از   ...«
کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن 

9 سال قمری در دختر و 15 سال قمری در پسر است.«

»اطفال  به مجازات اسالمی مصوب سال 1360 می گوید:  قانون راجع  ماده 26 
در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند.« بنابراین هرگاه کودکی 
مرتکب جرمی شود از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل 
ارتکابی محکوم کرد. )البته این مسئله در قانون مجازات اسالمی جدید مصوب 1392 
تغییر کرده و در ماده 146 عدم مسئولیت کیفری را مختص افراد نابالغ دانسته و در 
ماده بعدی به صراحت سن بلوغ کودکان دختر را 9 سال و اطفال پسر را 15 سال تمام 

قمری معرفی کرده است.(
در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد )که معموال تا سن هفت سالگی 

1. Pope Clement XI
2. Saint Michael
3. Bristol
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است، زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صالح و فساد و خیر و شر 
و  مدرکه  قوه  فقدان  علت  به  نمی شناسد.(  باز  هم  از  را  بد  و  و خوب  نمی دهد  را 
تشخیص نیک از بد هیچ گونه تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود و فقط دادگاه او 
را تحویل سرپرست وی می دهد و بر لزوم تربیت وی تاکید می کند. در صورتی که 
کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صالحیت نداشته باشد، فرضا پدری به 
اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند در این مورد 
تحویل طفل به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و باید در صورتی که مصلحت 
کودک اقتضا می کند او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به »کانون اصالح و 
تربیت« اعزام کرد تا در آنجا ارشاد و هدایت شود. ماده 26 قانون مجازات اسالمی 
در این خصوص مقرر می دارد: »اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت 
کیفری هستند و تربیت آن ها به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضا، 

کانون اصالح و تربیت اطفال است.«
هرگاه کودک خطاکار ممیز باشد )کودک ممیز کسی است که به طور اجمال از 
داد و ستدها و خرید و فروش ها و معامالت سر در بیاورد.(، یعنی به سنی رسیده باشد 
که به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد، دادگاه عالوه بر آن که سرپرست 
قانونی کودک را ملزم به تربیت او می کند، حق دارد او را نیز »تعزیر« کند. تعزیر طبق 
از  به مجازات اسالمی مصوب 1361 شمسی، عبارت  قانون راجع  تعریف ماده 11 
تأدیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم شرع 
واگذار شده است، از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که باید از تعداد حد کمتر 
باشد. در برخی جرایم، تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای 
با عنوان تعزیر در نظر بگیرد، مثال در مورد  کودک خطاکار ممیز، حتما مجازاتی 
»لواط« و در رابطه با برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند به نحوی که مصلحت طفل 
اقتضا کند فقط او را تحویل سرپرست قانونی دهد و از او برای تربیت و نگهداری 
طفل تعهد بگیرد. )در قانون مجازات اسالمی جدید مصوب 1392 تعریف تعزیر به 

ماده 18 این قانون موکول شده است.(
در ایران )در تاریخی که این پژوهش در دست تدوین بوده است(،  به جرایم 
و  تشریفات خاص  یعنی  می شود،  رسیدگی شکلی  بزرگساالن  جرایم  مانند  اطفال 
محاکم اختصاصی وجود ندارد و اگر جرم ارتکابی از ناحیه کودک بزهکار مهم 
باشد، در دادگاه کیفری یک و در غیر این صورت در دادگاه کیفری دو رسیدگی 
خواهد شد. در این مورد رأی بر وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1364 صادر شده است که نظر به اهمیت موضوع عینا 
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درج می شود:
»نظر به این که به موجب ماده 194 قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو 
تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب 
مواد  از  مستفاد  و  است  مذکور  دادگاه های  صالحیت  در  شده  یاد  قانون  در  مقرر 
198 و 217 قانون مزبور مالک صالحیت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی 
پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین است. 
و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب مهر ماه 1360 مبنی بر مبری بودن 
از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم و معنای صالحیت انحصاری  اطفال 
دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی 
بلوغ  به حد  ارتکابی اطفال )کسی که  فلذا در مواردی که جرایم  نیست.  می شوند 
شرعی نرسیده( از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصالح موادی از قانون آیین 
دادرسی کیفری و تبصره یک آن است، رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفری 
یک است، در غیر این صورت دادگاه کیفری صالح به رسیدگی خواهد بود و رأی 
شعبه یازده دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است، مطابق موازین تشخیص 
می گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 

1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.«
توضیح: بعدها تغییرات مهمی در تفکیک دادگاه های اطفال و چگونگی رسیدگی 
شکلی نسبت به جرایم کودکان بزهکار ایجاد شد که در زمان تدوین این پژوهش، 
هنوز صورت نگرفته بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1382 
نخستین قانون در این باره است. این قانون دستور می دهد که جرایم اطفال و نوجوانان 
باید در دادگاه های ویژه این گروه سنی رسیدگی شود. البته الزم است خوانندگان 
این کتاب در نظر داشته باشند که پیش از انقالب و در ساختار قضایی مدرن کشور، 
دادگاه های اطفال و نوجوانان بزهکار وجود داشت و قوانین ناظر بر حدود سنی کمتر 
از 18 سال، برای دختر و پسر با مراعات سن و سال آن ها اجرا می شد. پس از انقالب 

این دادگاه ها تا مدتها از ساختار قضایی کشور حذف شد.

کانون اصالح و تربیت
کانون اصالح و تربیت مرکز نگهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که 

به علت ارتکاب جرم در دادگاه های کیفری محکوم شده اند.
اولین کانون اصالح و تربیت در تهران در سال 1347 تأسیس شد. به موجب آیین نامه 
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اجرایی سازمان کانون اصالح و تربیت مصوب مهر ماه 1347، کانون از سه قسمت 
تشکیل می شود:

یک. قسمت نگهداری موقت
دو. قسمت اصالح و تربیت

سه. زندان

هر یک از قسمت های مذکور از یکدیگر جدا بوده و در هر قسمت اطفال بر 
حسب سن و سابقه ارتکاب جرم و حتی االمکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری 
طبقه بندی خواهند شد و به عالوه قسمتی که دختران در آن نگهداری می شوند از 

پسران مجزا خواهد بود.
قسمت نگهداری موقت اختصاص به افرادی خواهد داشت که هنوز در مورد 

آن ها از طرف دادگاه تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
هرگاه دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی دیگر، نگهداری 
انفرادی متهم را الزم بداند، در قسمت نگهداری موقت به طور انفرادی نگهداری 

خواهد شد.
استعداد، سن،  بر حسب  اطفال و نوجوانان  از قسمت های سه گانه،  در هر یک 
آموزش  برنامه  گرفت.  خواهند  قرار  تربیت  و  تعلیم  پوشش  زیر  معلومات،  درجه 
حرفه ای به نحوی باید اجرا شود که تا جای ممکن به تحصیالت عادی لطمه ای وارد 
نیاورد. اطفال و نوجوانانی که به کانون اصالح و تربیت اعزام می شوند، موظف هستند 
که طبق برنامه کانون در هفته 36 ساعت در کالس های درسی یا در کارگاه های فنی 
و حرفه ای به تحصیل یا کارآموزی اشتغال داشته باشند و روزی یک ساعت ورزش 

کنند.
کسانی که در کانون اصالح و تربیت به تحصیل یا کارآموزی اشتغال دارند از 
طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات و اخذ گواهینامه رسمی 
به مراجع مربوطه معرفی شوند، در گواهینامه این اطفال، محل آموزش یا کارآموزی 

قید نخواهد شد.
اطفال  تربیت و تهذیب اخالقی  تعلیم،  آموزگاران و مربیان عهده دار تدریس، 
مربوطه  متخصصان  نظر  جلب  با  کانون  مدیر  طرف  از  که  برنامه ای  طبق  و  هستند 

تصویب و تنظیم می شود، عمل خواهند کرد.
تربیت، در مورد  به موجب ماده 29 آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصالح و 
اطفال و نوجوانانی که مدت توقف آن ها در قسمت اصالح و تربیت یا زندان بیش 



 63شرح مفصل هر یک از شرایط فرض شده

از شش ماه است، در آخرین ماه توقف چنان که مدیر کانون رفتار و وضع روحی 
و اخالقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می تواند پس از تأیید قاضی دادگاهی که 
طفل را به کانون اعزام داشته، موافقت کند که طفل روزها در خارج از کانون، نزد 
کارفرمای مورد اعتماد کار کند یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد 
با کارفرمای  تحصیل کند و شب ها به کانون مراجعه کند. مدیر کانون در این باره 
مربوطه قراردادی منعقد کرده و در نحوه کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به 
وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که تعیین می شوند، نظارت خواهد داشت. 
در صورتی که طفل مقررات فوق الذکر را نقض کند، مراتب فورا برای اتخاذ تصمیم 

مجددا به دادگاه مربوطه اعالم خواهد شد.
طبق ماده 3 اصالحی آیین نامه فوق الذکر، به اطفالی که در تمام مدت توقف در 
کانون اصالح و تربیت حسن رفتار نشان دهند و کار آن ها در کارگاه رضایت بخش 
به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهد شد. به عالوه مدیر  باشد، 
نظر سن،  از  قانون کار  با رعایت  اطفال  قبال خدماتی که  تا در  دارد  اختیار  کانون 
داوطلبانه در کانون انجام می دهند، حق الزحمه مناسبی پرداخت کند. هر گونه پاداش 

و حق الزحمه به اطفال در دفتر مخصوصی ثبت و در پرونده طفل منعکس می شود.
با اطفال و نوجوانانی که به کانون اعزام می شوند، فقط والدین، سرپرست قانونی، 
خویشاوندان نزدیک و وکالی اطفال پس از ارائه مدرک شناسایی می توانند مالقات 
کنند. طبق تبصره ماده 26 آیین نامه، مدیر کانون می تواند به طور استثنا اجازه مالقات 
کسانی را دهد که از نظر تهذیب و تربیت طفل موثر بداند و در مواردی که مالقات 
بعضی از افراد خانواده طفل را مضر به حال وی تشخیص دهد، منع کند؛ در هر حال 

مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد.
اطفالی که مقررات کانون را نقض کنند و یا برخالف شرایط انضباطی آن رفتار 
کنند، بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند 

شد:
یک. سرزنش و نصیحت

دو. توبیخ
سه. محرومیت از مالقات تا پانزده روز

چهار. محرومیت از مکاتبه
پنج. محرومیت از خرید از پنج روز تا یک ماه

شش. محرومیت از حضور در سینما و تاالر سخنرانی
هفت. نگهداری انفرادی از یک تا پانزده روز
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هرگاه طفلی در مدت نگهداری در کانون اصالح و تربیت مرتکب جرمی شود، 
فورا مراتب از طرف مدیر کانون به دادگاه اعالم و در پرونده او منعکس خواهد شد.
طبق رویه موجود در کانون اصالح و تربیت حداکثر سن نگهداری در کانون 
20 سال است و به عبارت دیگر پسر 16 ساله ای که مرتکب جرم شده، چون دارای 
مسئولیت کیفری است مانند مجرم بالغ با وی رفتار می شود و برای او مجازات تعیین 
می شود. با این وصف، چون نگهداری چنین مجرمی در زندان های عادی مفاسدی 

در بر دارد، از وی در کانون اصالح و تربیت نگهداری خواهد شد.
در مواردی که بر اثر بیماری یا اختالل در وضع مزاجی یا روانی طفل،  نگهداری 
و معالجه وی در کانون اصالح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی 
دادگاه اطالع خواهد داد و با موافقت او، طفل را به یکی از موسسه های پزشکی یا 
طبی-تربیتی اعزام خواهد داشت، مدتی که طفل در آن موسسه بستری می شود، جزء 

مدت توقف وی در کانون محسوب خواهد شد.

قوانین دیگر کشورها

قانونی،  اقدامات  از جمله  الزم  اقدامات  تمام  کنوانسیون  »کشورهای طرف 
اجرایی، اجتماعی و آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیر 
قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه که در معاهدات بین المللی 
مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید غیر قانونی و 

قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.«
به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(

 
قوانین فرانسه در رابطه با معتادان

تاج زمان دانش مولف کتاب »حقوق زندانیان و علم زندان ها« در یک بررسی تطبیقی 
طرز برخورد قوانین فرانسه با معتادان جهت ترک اعتیاد را این گونه شرح می دهد:

»در فرانسه زندانیان معتاد به مواد مخدر و الکل بایستی از سایر زندانیان مخصوصا 
محکومین به جرم قاچاق مواد مخدر تفکیک، در زندان یا در قسمتی از زندان و یا 
موسسات درمانی به طور کامال مجزا از سایر محکومین نگهداری و تحت درمان قرار 
گیرند و پس از مداوا، روش های اصالحی و تربیتی در مورد آنان اجرا شود. درمان 
زندانیان معتاد با دارو و ترک اعتیاد موثر نیست. بایستی با تقویت جسمی و روانی، 

زندانیان معتاد را مداوا کرد.«
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معتادان احتیاج به پیاده روی و هواخوری و ورزش روزانه دارند و تقویت جسمی 
آن ها با رژیم غذایی مخصوص ضروری است.

زندانیان معتاد باید از لحاظ روانی نیز تحت درمان قرار گیرند تا روش درمانی را 
بپذیرند و پس از ترک اعتیاد تا مدتی، تحت مراقبت روانشناس و روانپزشک قرار 

گیرند.
زندانیان معتاد مکلف و موظف به اجرای مقررات و آیین نامه های زندان و ملزم 
به کار کردن خواهند بود. کار در فضای آزاد در درمان و تقویت جسمی آن ها موثر 
است. تهیه وسایل تفریحی و سرگرمی در زندان ها و موسسات درمانی معتادان برای 

پرکردن اوقات فراغت آن ها ضروری است.
مولف کتاب »حقوق زندانیان و علم زندان ها« سپس به طرز برخورد قوانین ایران 

با معتادان و مقایسه آن با قوانین باال پرداخته و ادامه می دهد:
زندانیان  که  می دارد  مقرر  چنین  زندان ها  امور  آیین نامه   186 ماده  ایران،  »در 
معتاد به مواد مخدر باید حداقل 15 روز در بهداری زندان، در قرنطینه بمانند و مورد 
معالجه قرار گیرند و بعد از اقدامات روانی به بازداشتگاه مربوطه اعزام شوند. در مورد 
محکومان معتاد پس از معالجه، جهت تعیین نوع زندان مراتب به مرکز پذیرش و 

تشخیص جهت اتخاذ تصمیم شورای طبقه بندی اعالم می شود.

تصویر شماره چهار - تشویق کودک به مصرف موادمخدر - روستایی در اطراف تهران - عکس از: 
پدرام سالمی - منبع مجله عکاسی

http://www.the-photos.com/1392/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9/
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جمع بندی و نتیجه گیری
که  می رسیم  نتیجه  این  به  در یک جمع بندی کلی  تاکنون گفته شد،  بر آن چه  بنا 
امروزه در ایران )منظور تاریخ تدوین این پژوهش است(، به جرایم اطفال بزهکار 
در دادگاه های اختصاصی رسیدگی نمی شود و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار 
مصوب دهم آذر ماه 1338 موقعیت اجرایی ندارد. اطفال بزهکار به موجب احکام 
دادگاه های کیفری یک و دو مورد محاکمه و تصمیم گیری قرار می گیرند و یا بدون 
تحمل تعزیر توسط دادگاه و با اخذ تعهد و الزام به تربیت به سرپرست قانونی تحویل 

داده می شوند.
بدیهی است برخورد با مسائل کودکان بزهکاری که مرتکب جرایم مواد مخدر 
شده اند، از این حد فراتر نمی رود و چنان چه در کانون و دارالتأدیب ها و دادگاه ها 
برای این بزهکاران ترتیبات خاصی اتخاذ نشود و امکانات وسیع آموزشی، مالی و 
فرهنگی تأمین نشود، دور تسلسل جرایم آن ها ادامه می یابد و از عمق فاجعه کاسته 
که  می بینیم  آن  بر  افزوده  تفسیرهای  و  حقوقی  نظریه های  همه  در  زیرا  نمی شود. 
بیشترین امتیاز برای طفل بزهکار ایرانی که البته طفل معتاد یا توزیع کننده را هم شامل 
می شود، سپردن طفل به )سرپرست قانونی( نهایتا با اخذ تعهد برای تربیت و اصالح 
اوست! سوال اساسی مطرح در این گزارش دقیقا این است که بچه های اعتیاد را از هر 

رده و گروه سنی که باشند، باید به کدام سرپرست قانونی تحویل داد؟
ارائه شده توسط شیرین عبادی پی می گیریم و  قالب های حقوقی  بحث را در 

برای نمونه به چند فرض اشاره می کنیم:
مواد  با  بزهکاران مرتبط  این گزارش فقط  بزهکار )در  یک. چنان چه کودک 
را مجازات  او  ـ  زیر سنین هفت سالگی  ـ  باشد  ممیز  نظر هستند( غیر  مخدر مورد 
نمی کنند و فقط دادگاه طفل را به سرپرستش تحویل می دهد و بر لزوم تربیت او 
نداشته  صالحیت  او  سرپرست  یا  بوده  سرپرست  فاقد  کودک  اگر  می کند.  تاکید 
باشد، او را باید برای مدتی که دادگاه معین می کند، به کانون اصالح و تربیت اعزام 

دارند تا در آنجا ارشاد شود.
موضوع مهم قابل طرح در این فرض، این است که تعیین صالحیت سرپرست 
چگونه انجام می شود؟ تا جایی که اطالع داریم تعیین صالحیت بر عهده دادگاه است 
و تا آنجا که بررسی شده، در مرحله تشکیل پرونده مربوطه به جرایم مواد مخدر در 
دادسراها به موضوع صالحیت سرپرست توجه نمی شود )گو این که بنا به مفاد ماده 
به موضوع صالحیت سرپرست حتی در مرحله دادسراها  قانون مدنی ورود   1173
ممکن و میسر است(. بنابراین اگر طفل بزهکار مثال جیب بر باشد و از فرط فقر و 
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استیصال دست به جیب بری زده باشد، قرار دادن دست او در دست پدر فقیرش و 
اخذ تعهد تربیت تا حدودی قابل قبول به نظر می رسد، اما طفل بزهکار در امور مواد 
مخدر را به کدام سرپرست قانونی می سپارند؟ سرپرستی که بدون تردید دائما در راه 
رفت و بازگشت به زندان و تبعیدگاه درمانگاه است و حاضر است روزی صدها بار 
تعهد بدهد و بعد از خروج از بازداشتگاه مصرف یا توزیع مواد مخدر را از سر گیرد 
و طفل را همتای خود به ورطه مواد مخدر بکشاند؟ ... البته اگر در دادسراهای مواد 
اطفال  بزرگساالن،  برای  پرونده  به محض تشکیل  بود که  متداول  و  معمول  مخدر 
آن ها تحت نظارت سازمان مددکاری خاصی قرار گیرند، تحویل اطفال مجرم به مواد 
مخدر به والدین شان با منطق مبارزه با مواد مخدر هماهنگی داشت. اما در شرایطی که 
می دانیم به موضوع صالحیت ولی و سرپرست و پرستار در مرحله تشکیل پرونده در 
دادسراها توجه نمی شود، تحویل طفل بزهکار به اولیاء و سرپرست هایی که بعضا در 
دادسراهای مواد مخدر دارای پرونده های متعدد مفتوح یا در حالت تعلیق در ارتباط 
با اتهامات مواد مخدر هستند به چه مفهومی است؟ ... و کدام یک از نابسامانی ها را 

سامان می بخشد؟
دو. چنان چه کودک بزهکار )از گروه انواع بزه های مرتبط با مواد مخدر( ممیز 
باشد، یعنی به سنی رسیده باشد که نوعا و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر 
دهد، دادگاه عالوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می کند، 

حق صدور حکم تعزیر در مورد او را هم دارد.
در این فرض هم موضوع »سرپرست قانونی« و میزان صالحیت او از لحاظ مسائل 
نیست چگونه سرپرست کودک  ابهام مواجه است. معلوم  با  به مواد مخدر  مربوط 
بزهکاری که تحت تأثیر والدین خود مرتکب جرایم مواد مخدر شده، ممکن است 
مجددا و پس از بازگشت به خانه اعتیادزده اصالح و درمان شود؟ حتی اگر سرپرست 
این کودکان و نوجوانان صدها تعهد و تضمین و وثیقه هم سپرده باشند، باز هم واجد 
صالحیت برای اصالح و تربیت فرزندان خود نیستند. در همین گزارش »مهین« مادر 
چهار بچه اعتیاد )با موقعیت مطرح شده در فرض نخست، که در ضمیمه شماره دو 
آورده شده( چگونه می تواند پس از بازگشت به خانه برای کودکان خود سازنده و 
مثبت و مفید واقع شود؟ ایفای کدام نقش مثبت از او انتظار می رود؟ چه نوع آموزشی 
به او داده شده تا بتواند بعد از رهایی از زندان بچه های خود را به اصطالح جمع و 
جور کند؟ شوهر مهین چه نقشی در سرپرستی از فرزندان ایفا خواهد کرد؟ بعد از آن 
که این سرپرست و ولی قهری یک بار دیگر تعهدی را امضا کرد و به مهین و بچه ها 
پیوست برای چهار فرزند خود چه خدمتی انجام خواهد داد؟ این چنین سرپرست های 



بچه های اعتیاد: یک گزارش، یک اخطار! 68 

قانونی تنها می توانند آموزنده نحوه تشکیل شبکه و شیوه های مصرف مواد مخدر به 
فرزندان خود باشند و در مواردی با تهدید یا تشویق، آن ها را به ارتکاب دزدی و 

دیگر جرایم تشویق می کنند.
وضعیت  بر  ناظر  قوانین  در  کنکاش  وجود  با  که  کرد  اعتراف  باید  متاسفانه 
بتوانند  که  کردیم  برخورد  قوانینی  آن گونه  فقدان  با  سو  یک  از  اعتیاد  بچه های 
کودکان معصوم را در شرایط خانوادگی جرم زا مورد حمایت قرار دهند و آنان را 
زیر پوشش حمایت آموزشی و رفاهی بگیرند و از سوی دیگر قوانین و مقرراتی را 
یافتیم که پس از ارتکاب طفل به جرم های مربوط به مواد مخدر )تحت تأثیر شرایط 
نابهنجار خانوادگی(، او را یا فورا تحویل سرپرست های قانونی وی می دهند )که غالبا 
خود درگیر مسائل مواد مخدر هستند(، یا برای مدتی در کانون اصالح نگهداری 
کرده و سپس به سرپرست های قانونی می سپارند. در هر حالت، بالی مواد مخدر در 
یک دوره فاسد تداوم می یابد و بچه های اعتیاد در نهایت شبکه های مواد مخدر را 

تقویت می کنند.
g  g  g

و  اجتماعی  اجرایی،  قانونی،  اقدامات  تمام  کنوانسیون  طرف  »کشورهای 
برابر تمام اشکال خشونت های  آموزشی را در جهت حمایت از کودک در 
یا سهل انگاری،  بی توجهی  استفاده،  یا سوء  جسمی و روحی، آسیب رسانی 
بدرفتاری یا استثمار از جمله سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک 
تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل 

خواهند آورد.«
به نقل از کنوانسیون اصالحی »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
)1989(

توصیه ها و پیشنهادها در فرض سوم
یک. در برخی از کشورهای جهان راه حل هایی به صورت برنامه  تدوین شده که تغییر 
رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان معتاد و توزیع کننده مواد مخدر، هدف آن است؛ این 
کشورها این برنامه ها را اجرایی کرده و به نتایج سودمند رسیده اند. برخورد با معتادان 
و حتی توزیع کنندگان از گروه سنی کودکان و نوجوانان )منظور افراد زیر سن 20 
برنامه های توان بخشی  با برنامه های آموزشی همراه است. در اجرای  سالگی است( 
قائل  را  اهمیت  بیشترین  تفریح  و  و ورزش  تغذیه  برای  روانی کودکان،  و  جسمی 
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شده اند. اطفال و نوجوانان پس از طی دوره مشخص ترک اعتیاد و نقاهت باید به 
طور مرتب با مشاورین روانی و مددکاران ویژه مواد مخدر در تماس باشند و مراجع 
قضایی نباید افراد این گروه سنی را به سرپرست قانونی بسپارند ـ مگر آن که دو نکته 
یا نوجوان در مراحل مختلف تماس و مشاوره  باشد: الف. طفل  کامال محرز شده 
شرکت داشته باشد و بهبودی کامل او مورد تأیید کارشناسان قرار بگیرد؛ ب. گروه 
مددکاران ویژه بر صالحیت والدین یا هر خویشاوندی که طفل و نوجوان به او سپرده 

می شود، از هر حیث صحه بگذارند.
پدر و مادر، حتی پدر و مادری که خود گرفتار و درگیر مسائل اعتیاد و توزیع مواد 
مخدر نیستند به تنهایی نمی توانند برای ترک کامل اعتیاد فرزندان خود به طور موثر 
اقدام کنند. در این زمینه باید یاری مددکاران و روانشناسان به طور کامال رایگان و 
نامحدود در اختیار اولیای صالح قرار گیرد. اطفال و نوجوانان باید ضمن برخورداری 
به  ویژه کمک  موسسات  نظر  تحت  خانواده،  حائز صالحیت  افراد  با  همزیستی  از 
بیاموزند. موسسات خیریه  را  از آلودگی  اجتناب  راه ها و شیوه های  معتادان جوان، 
به این گروه سنی مبتال و آلوده گام های  نیز می توانند در مسیر توان بخشی  مذهبی 
موثری بردارند و همچنین سازمان هایی تأسیس شوند که در تمام ساعات شبانه روز 
آمادگی الزم برای شنیدن مشکالت آن ها و در صورت لزوم بذل حمایت های مالی 

و روانی را داشته باشند.
معتاد یا توزیع کننده نوجوان »بیماری« است که حتی اگر به قاچاق مواد مخدر هم 
آلوده و به سبب آن محکوم شده باشد، تحمل دوران محکومیت او باید با توان بخشی 
دوره محکومیت  در طول  بازسازی شخصیتی  و  بازپروری  و  باشد  همراه  درمان  و 

توسط مددکاران متخصص و ویژه به دقت انجام گیرد.
دو. ترجیح این است که اطفال و نوجوانان بزهکاری که نوع جرم آن ها با مواد 
مخدر ارتباط پیدا می کند، همراه با سایر بزهکاران جوان که جرایم از نوع دیگری 
ایجاد  نشوند.  اعزام  دارالتأدیب  یا  بازپروری  و  اصالح  کانون  به  شده اند،   مرتکب 
به نحوی که  این گروه خاص ضروری است  برای  مدارس و آموزشگاه های ویژه 
زیر نظارت روان درمان های متخصص قرار گیرند. این پیشنهاد بر این استدالل مبتنی 
است که معتاد یا حتی توزیع کننده مواد مخدر از گروه سنی طفل و نوجوان،  بیمار 
تلقی می شود و در جریان تحمل دوران محکومیت، میکروب بیماری او باید شناخته 
شود و از تکثیر و توسعه و سرایت آن در محیط ممانعت به عمل آید. در غیر این 
صورت با بیماران درمان نشده ای مواجه خواهیم بود که عارضه آن ها پس از خالصی 
از زندان و تبعیدگاه،  دیگر بار بروز می کند و با استفاده از آموزش هایی که در کنار 
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سایر بزهکاران کسب می کنند، محیط اجتماعی را برای آیندگان آلوده و خطرناک 
می سازند و در پی آن امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازند.

مربوط  مجازات های  تحمل  به  محکومیت  پی  در  که  نوجوانانی  و  اطفال  سه. 
اجرای  در جریان  و  می برند  به سر  ویژه  مدارس  و  آموزشگاه ها  در  مواد مخدر  به 
برنامه های توان بخشی در معرض برنامه بازسازی شخصیتی قرار می گیرند، باید بتوانند 
تعطیالت آخر هفته را با والدین خود )چنان چه دارای صالحیت باشند( بگذرانند. در 
صورتی که خروج آن ها از آموزشگاه و مدرسه مصلحت نباشد، می توان والدین را 
برای ساعاتی از ایام تعطیل به آموزشگاه و مدرسه ویژه فراخواند و رابطه خویشاوندی 

را بدین طریق تقویت کرد.
چهار. چنان چه توان بخشی طفل یا نوجوان بزهکار مواد مخدر به تحصیل توانایی 
برای به دست آوردن شغل و حرفه ای بیانجامد، مبارزه با مواد مخدر با توفیق مورد 
انتظار همراه می شود و این قبیل کودکان و نوجوانان می توانند به موسسات حرفه ای 
خاصی معرفی شوند. در بسیاری از کشورها بودجه این نهادها را سازمان »خدمات 
اجتماعی« می پردازد، اما در کشور ما که واحدهای تولیدی کوچک هنوز به طور 
کامل جذب واحدهای بزرگ نشده اند، می توان از این واحدها برای ایجاد آمادگی 
نیز  تخصص  احراز  جریان  در  البته  خواست.  کمک  اعتیاد  بچه های  در  حرفه ای 
مشاوره های روان درمانی ویژه باید همچنان ادامه یابد تا بزهکار -یا بیمار- نوجوان 
جای  به  و  شود  ملحق  جامعه  پیکر  به  کامل  بهبودی  یا  صالحیت  کسب  از  پس 
ویرانگری و ستیزه جویی با قانون و نهادهایی که مجری قانون هستند، راه سازندگی 
و آشتی با ضوابط و مفاهیم قانونی را در پیش گیرد و در حد توانایی اش، حلقه ای از 
زنجیره به هم پیوسته فساد حاکم بر جریان های مواد مخدر را بشکند. به این ترتیب، 

ادامه دور تسلسل فساد در موقعی و نقطه ای از زمان و مکان متوقف می شود.

اگر با مشکل »بچه های اعتیاد« در نهایت ظرافت و دقت برخورد نشود و تربیت 
آنان به اولیاء فاقد صالحیت و آلوده سپرده شود و یا در کنار سایر بزهکاران در مراکز 
تربیتی و بازپروری بدون درمان های ویژه و مراقبت های الزم قرار گیرند، »مبارزه با 
از  نمی تواند  و  می شود  تلقی  کوتاه مدت  و  مقطعی  مبارزه  یک  مخدر« صرفا  مواد 

آسیب پذیری و شکنندگی امنیت اجتماعی در آینده ممانعت به عمل آورد.
پس برای تقویت نیروهای تدافعی اجتماع و تضمین استحکام امنیت اجتماعی به 

»بچه های اعتیاد« بیشتر و عمیق تر بیاندیشیم!
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ایجاد  برای  موثر  اقدامات  شامل  باید  مقتضی  موارد  در  حمایتی  »اقدامات 
و  کودک  از  الزم  حمایت های  آوردن  فراهم  در جهت  اجتماعی  برنامه های 
کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال 
محدودیت ها و نیز برای شناسایی، گزارش، مراجعه، تحقیق، رفتار و پیگیری 
موارد بدرفتاری هایی که قبال ذکر شد و نیز برای درگیری های قضایی باشد.«

به نقل از کنوانسیون »حقوق کودک«، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1989(

پایان
سال 1369 شمسی/ تهران/ انتشارات روشنگران
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سیاسی،  زمینه های  در  جدی  بحران های  با  ایران  تاکنون،  شمسی   1369 سال  از 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه رو بوده است. با هدف تحمیل سکوت بر مردم 
خسته و ناراضی، سرکوب بیداد کرده است. جای طرح این مشقت ها اینجا نیست، 
ولی بی گمان بچه های اعتیاد که آن روزگار در این پژوهش کوچک از آن ها سخن 
پیوسته اند،  باندهای توزیع و قاچاق مواد مخدر  به  گفته ایم، بزرگ شده اند، عموما 
برخی اعدام شده اند، جمعی به کار خود با همدستی مهره هایی از مفاسد حکومتی 
مشغول اند و حتما تعداد بی شماری از آن ها در فقر و فالکت دست و پا می زنند. بالی 
اعتیاد در کشور نه تنها کنترل نشده، بلکه گسترش یافته و نیروهای پلیس و امنیت 
با قاچاق مواد مخدر، پیاپی بر اعدام ها می افزایند؛ به  با ادعای مبارزه  و قوه قضائیه 
نام خود ثبت  به  اعدام ها را  پر شمارترین  به نسبت جمعیت اش،  ایران  اندازه ای که 
برنامه ریزی  به اخطارهای جهانی بی اعتنایی می کند. دریغ از یک حرکت  کرده و 
از در آمد هنگفت  معتاد آن ها. سهمی  والدین  اعتیاد و  نجات کودکان  برای  شده 
نفت که با افزایش قیمت نفت طی نزدیک به دو دهه به جیب حکومت ایران ریخته 
شد، به جمعیت محروم و آسیب پذیر کشور اختصاص نیافت؛ در عوض پرونده های 
شگفت انگیز مفاسد حکومتی باز شد که فقط برگی است از دفتر مفاسد حکومتی و 

از آن زمان تاکنون
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سیاسی،  زمینه های  در  جدی  بحران های  با  ایران  تاکنون،  شمسی   1369 سال  از 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه رو بوده است. با هدف تحمیل سکوت بر مردم 
خسته و ناراضی، سرکوب بیداد کرده است. جای طرح این مشقت ها اینجا نیست، 
ولی بی گمان بچه های اعتیاد که آن روزگار در این پژوهش کوچک از آن ها سخن 
پیوسته اند،  باندهای توزیع و قاچاق مواد مخدر  به  گفته ایم، بزرگ شده اند، عموما 
برخی اعدام شده اند، جمعی به کار خود با همدستی مهره هایی از مفاسد حکومتی 
مشغول اند و حتما تعداد بی شماری از آن ها در فقر و فالکت دست و پا می زنند. بالی 
اعتیاد در کشور نه تنها کنترل نشده، بلکه گسترش یافته و نیروهای پلیس و امنیت 
با قاچاق مواد مخدر، پیاپی بر اعدام ها می افزایند؛ به  با ادعای مبارزه  و قوه قضائیه 
نام خود ثبت  به  اعدام ها را  پر شمارترین  به نسبت جمعیت اش،  ایران  اندازه ای که 
برنامه ریزی  به اخطارهای جهانی بی اعتنایی می کند. دریغ از یک حرکت  کرده و 
از در آمد هنگفت  معتاد آن ها. سهمی  والدین  اعتیاد و  نجات کودکان  برای  شده 
نفت که با افزایش قیمت نفت طی نزدیک به دو دهه به جیب حکومت ایران ریخته 
شد، به جمعیت محروم و آسیب پذیر کشور اختصاص نیافت؛ در عوض پرونده های 
شگفت انگیز مفاسد حکومتی باز شد که فقط برگی است از دفتر مفاسد حکومتی و 
سرپوشی است بر دزدی های کالن درون حکومتی که نزدیک شدن به آن کار قوه 

قضائیه ای نیست که خود در غرقاب بی عدالتی و فساد دست و پا می زند.
بگذریم و برویم سروقت بچه های اعتیاد که در سال 1369 از آن ها تا حدودی 
به  بازگویم  نیست  انتشار  قابل  ایران  اینک می خواهم آن گفته ها را که در  گفتم و 

عالوه مختصری از وضع موجود.
این احتمال قابل پیش بینی است که خواننده ضمن مطالعه کتاب، گاهی فراموش 
و  نوشته شده  تهران  در  سال 1369 شمسی  شرایط  در  آمده  کتاب  در  آن چه  کند 
به آن همچون  است  لذا درست آن  است.  از آن  متفاوت  به کلی  امروزی  شرایط 
گزارشی نگاه کرد که 24 سال پیش در شرایط غیر قابل توصیف از حیث سانسور 
در ایران انتشار یافته و کمترین آماری در دست نبوده و نویسنده با استفاده از پروانه 
وکالت دادگستری توانسته است از برخی بچه های زندانیان، با خبر شود. شاید اگر 
»یونیسف« در ایران فعال نشده بود، همین مختصر هم فرصت انتشار نمی یافت و وارد 

بولتن سازمان ملل متحد در جای یک کار تأثیرگذار نمی شد.

یک تصویر کلی از امروز
پژوهشگران در حوزه های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که افزایش کودکان کار 
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و خیابانی، بستر مناسبی است که در آن بستر، کودکان معتاد می شوند یا کودکان با 
والدین معتاد، به سهولت جذب شبکه های توزیع مواد مخدر شده و در اختیار آن ها 
قرار می گیرند. پیشینه خانوادگی و تربیت در محیط آلوده خانواده، این جلب و جذب 
جامعه شناسانه  حساسیت های  تاکنون   1369 سال  از  می سازد.  ممکن  سهولت  به  را 
باال رفته است و آن ها در حدود  این رشته  به یاری تعداد زیادی فارغ التحصیل در 
امکاناتی که برای پژوهش در حوزه های گوناگون اجتماعی دارند، آالم اجتماعی را 
به تحلیل می کشند و برای جلب توجه نهادهای حکومتی نسبت به آینده کشور پیاپی 
هشدار می دهند. این که هشدارها تا چه اندازه در سیاست گذاری ها اثر می گذارد، 
بحث دیگری است. مهمترین تأثیر این است که مدیران کشور، سیاست انکار را تا 
حدودی کنار گذاشته اند و به سیاست اقرار نزدیک شده اند. هرچند تغییر سیاست در 

یک مجموعه هماهنگ و منسجم، هنوز به حیطه عمل نرسیده است. 
پایگاه اینترنتی »انسان شناسی و فرهنگ«1 در مقاله ای آمار و واقعیت های دردناکی 

از این فاجعه در اختیار گذاشته است که به برخی از آن ها اشاره می شود.
مقاله نشان می دهد که پژوهش کنندگان دست روی دست نگذاشته اند و موضوع 
مندرج در کتاب کوچک بچه های اعتیاد را از هر سو نگریسته اند. در بخشی از مقاله 
فرازهایی از یافته های خسرو صالحی که پژوهشگری است پی گیر، روزگار مشقت 
بار این کودکان آمده است: »موادی که این کودکان مصرف می کنند اصوال موادی 
است که باید سهل الوصول باشد و به دلیل ترس و محیط کار حتی تزریق نیز به نوعی 
به راحتی به دست آورند و  باید  این مواد را  برای این کودکان مشکل است. پس 
بتوانند به سهولت به مصرف برسانند. این بچه ها عموما از تریاک و مشتقات شروع 

می کنند و به مواد دیگر کشیده می شوند.«
آن قدر  این کودکان  پیرامون  آسیب های  و  »مشکالت  گزارش،  این  بر حسب 
زیاد و قابل تأمل است که گروه بسیار زیادی از فعاالن غیردولتی و دولتی را درگیر 
خود کرده است. بیش از 30 ان .جی.او  حقوق کودک در استان تهران و کل کشور 
بر روی پدیده کار کودک فعالیت می کنند که باز هم به نظر می رسد با کمبودهایی 

مواجه باشد.«
خسرو صالحی که سال هاست کودکان کار و خیابان را موضوع تحقیقات خود 

سایت  خیابان«،  و  کار  کودکان  در  ایدز  و  اعتیاد  پدیده  به  »نگاهی  بهنام؛  اخوت،  به:  بنگرید   .1
انسان شناسی و فرهنگ. 22 آذر 1388

به نشانی:
http://anthropology.ir/node/1678

http://anthropology.ir/node/1678
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این  از  به هفت میلیون  ایران نزدیک  نتیجه رسیده است: »در  این  به  انتخاب کرده، 
بچه ها در کنار ما در حال کار هستند که متاسفانه آمار پنهان مانده ای است و دیده 

نمی شود.«
به دست  می دانیم  نگران کننده می شود که  و  ملموس  هنگامی  نتیجه گیری  این 
آوردن آمار دقیق از این کودکان، نه تنها دشوار است بلکه اساسا مورد عالقه نهادهای 
حکومتی در ایران نیست و ما جسته و گریخته از زبان برخی مدیران به وخامت آن 
پی می بریم. هماهنگی در جمع مدیران کشور برای انتشار رسمی این آمارها وجود 
ندارد. ولی چند سال است با این واقعیت تلخ آشنا شده ایم که نزدیک به پنج میلیون 
دانش آموز دبستانی و دبیرستانی ابتدای سال تحصیلی ثبت نام نکرده اند؛ برخی بیش 
از این تعداد را گزارش می دهند. ولی به صورت رسمی رقم واقعی را که بی تردید در 
اختیار وزارت آموزش و پرورش و نهادهای اجرایی و امنیتی است، اعالم نمی کنند و 
برنامه های تدوین شده ای با هدف بازگرداندن این بچه ها به دبستان و دبیرستان انتشار 

نمی دهند.
این رویدادی است برخالف مفاد قانون اساسی موجود که تعلیم و تربیت همگانی 
را اجباری و مجانی دستور داده است. فرازهایی از قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران چنین به موضوع مورد بحث تاکید می کند:
»بند 3 - اصل سوم - دولت جمهوری اسالمی موظف است به اجرای )آموزش 
و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش 

عالی(«
»اصل سی ام - دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای 
همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد 

خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.«
و  عمومی  درآمدهای  محل  از  تا  می کند  مکلف  را  دولت  نهم  و  بیست  اصل 
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی را برای یک یک 

افراد کشور تأمین کند. 
اصل چهل و سوم به تفصیل بر تکلیف دولت بر تأمین نیازهای اساسی: مسکن، 
خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل 

خانواده برای همه و مانند آن اصرار می ورزد.
توجه  عمل  در  تاکیدها  این  از  کدامیک  به  ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت 
نشان می دهد؟ کدام برنامه موزون و کاربردی را با تأمین بودجه الزم در دست اجرا 
دارد؟ مجلس ایران که سرگرم سرکوب زنان از طریق قانون گذاری و منازعات درون 
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ساختاری و جناحی است، اساسا باری و گاهی، قانون اساسی را ورق می زند و به 
مواد  توزیع کننده  و  معتاد  می شوند کودکان  شبه  خیابانی که یک  و  کار  کودکان 

مخدر، نظری می اندازد؟

فاجعه نگران کننده است
گاهی مسئوالن در فرازی از سخنان رسمی خود، وجدان شان بیدار می شود و پرده از 
روی واقعیتی بر می گیرند که بسی دلخراش است و عمق فاجعه را پیش  رو می گذارد. 
برای مثال و به نقل از همان منبع یاد شده در آغاز مطلب، آقای »موسوی چلک«، 
معاون وقت بهزیستی کشور، در تاریخ 22 آذر ماه 1388 گفته است: »حداقل 10 
درصد از این گونه کودکان بهره هوشی باالی 110 را دارا هستند و به دلیل حضور در 

خیابان احتمال بیشتری دارد که مواد اعتیادآور مصرف کنند.«
ابعاد فاجعه را درک  شگفت انگیز است که به هرحال بخش هایی از حاکمیت 
می کنند، و با این وصف نمی بینیم موضوع بچه های در مسیر آسیب پذیری این کشور 
را عموما و به صورت منسجم و هماهنگ و با استناد به تعهدات دینی و قانونی که 

مدعی آن هستند، جدی بگیرند.
در نشست ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان با موضوع »اعتیاد کودکان 
از آن  برگزار شد و گزارشی  ماه 1392  تیر  بر آن ها« که 10  اعتیاد والدین  تأثیر  و 
در پایگاه اینترنتی »مهرخانه«1 بازتاب یافت، به دو موضوع کلیدی توجه شده است: 
اقلیما«،  نزدیک شدن سن جرم و اعتیاد در کشور به سن کودکی. دکتر »مصطفی 

رئیس انجمن ملی مددکاران اجتماعی، از آمار معتادان 10 تا 12 ساله سخن گفت. 
گزارش نشست در برگیرنده دو موضوع کلیدی است:

یک. اعتیاد والدین یکی از انواع کودک آزاری است و اعتیاد کودکان از 
نتایج آن است. 

دو. جای خالی قوانین حمایت کننده از کودکان در ایران، بحران را تشدید 
کرده است.

در این نشست به پیمان نامه جهانی حقوق کودکان اشاره شد که دولت ایران آن 

از  حمایت  قوانین  خالی  جای  است/  کودک آزاری  انواع  از  یکی  والدین  »اعتیاد  به:  بنگرید   .1
کودکان در ایران«، مهرخانه. 11 تیر 1392

به نشانی:
 http://bit.ly/1Brm06x

http://mehrkhane.com/fa/news/7328/%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B9%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AA%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AF-%C3%83%E2%84%A2%C3%8B%E2%80%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%BE%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AF%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0-%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0%C3%83%E2%84%A2%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B2-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%C3%83%E2%84%A2%C3%8B%E2%80%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B9-%C3%83%E2%84%A2%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%84%A2%C3%8B%E2%80%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AF%C3%83%E2%84%A2%C3%86%E2%80%99-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A2%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B2%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B1%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B3%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AA-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AC%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AE%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%BE%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0-%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%84%A2%C3%8B%E2%80%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AD%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AA-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B2-%C3%83%E2%84%A2%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%84%A2%C3%8B%E2%80%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AF%C3%83%E2%84%A2%C3%86%E2%80%99%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%AF%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B1-%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%85%C2%A0%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B1%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%A2%E2%82%AC
http://bit.ly/1Brm06x
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را در سال 1372 امضا کرده و بر پایه آن کشورهای عضو پیمان نامه که جمهوری 
اسالمی ایران، یکی از آن ها است، موظف هستند کلیه اقدامات قانونی، اجتماعی و 
آموزشی را به عمل آورند تا از کودکان در برابر استفاده های غیر مجاز از داروهای 
مخدر و روان گردان که در اسناد بین المللی مربوطه توصیف شده اند، حمایت کنند و 

از استفاده از کودکان در تولید غیر مجاز و قاچاق مواد جلوگیری کنند.
شده  آن  با  درگیر  »خانه کودک شوش«  آن چه  از  نمونه ای  بیان  به  نشست  در 
پرداخته اند و گفته شده که پدر دختر بچه هفت ساله ای که قاچاقچی مواد بود، در 
او  نامادری  می کرد.  زندگی  نامادری اش  با  بچه  دختر  این  و  بود  فوت شده  زندان 
مصرف کننده مواد مخدر بود و یک روز دختر بچه را فرستاد تا برایش مواد بخرد که 
پلیس او را دستگیر می کند و نامادری اش فرار می کند. کودک را به کانون اصالح 
و تربیت می فرستند و مجبور می شود مدت زمان طوالنی در این کانون زندگی کند؛ 
چرا؟ چون در ایران جای خالی قوانین حمایتی از کودکان، به شدت احساس می شود.

این گفته درست است. چون قانون گذار با هدف تعیین تکلیف برای بچه هایی که 
به صورت تقدیری در بستر آسیب پذیری و فقر و تنهایی  فرو می افتند و آلت دست 
یک خویشاوند آلوده می شوند، تدابیر قانونی نیاندیشیده است. زندانی قاچاقچی که 
در زندان فوت یا اعدام می شود، سازمان و نهاد قانونی و ناظری وجود ندارد تا بررسی 
باید  می برند و چگونه  به سر  مانده اش، در چه حالی  تنها  کند خانواده و کودکان 
به  ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی  به موجب  مشمول نظام حمایتی شوند که 

عهده دولت است.   
در نشست گفته شده است که در سال 1391، سه میلیون کودک معتاد در ایران 
شناسایی شده اند. همچنین تاکید شده بر این که هیچ یک از سازمان هایی که متولی 
رسیدگی به مسئله اعتیاد هستند، آمار دقیقی از وضعیت اعتیاد کودکان و نوجوانان 
به  اعتیاد هستند،  تعداد کودکانی که درگیر مسئله  از  نمی توان آمار دقیقی  ندارند. 
دست آورد، زیرا راه پیدا کردن به آموزش و پرورش بسیار سخت است. اغلب این 
قضایا در این سازمان پنهان می شود، زیرا اگر بفهمند بچه ای مواد مصرف می کند او 

را از مدرسه اخراج می کنند. به همین دلیل مسئله اعتیاد کودکان پنهان می ماند.

عناوین مهم دیگری که در گزارش این نشست مشاهده می شود از این قرار است:
ـ اعتیاد والدین یکی از انواع کودک آزاری است.

ـ درخانواده های اعتیاد احتمال بدرفتاری با کودکان و غفلت از آنان بیشتر 
است.
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ـ فرزندانی که والدین معتاد دارند، از ضربه های روحی رنج می برند و دائما 
استرس دارند.

بیماری های روانی و طالق در خانواده های درگیر  ـ خشونت های خانگی، 
اعتیاد زیاد است.

ـ در خانواده های درگیر اعتیاد معموال کودکان نادیده گرفته می شوند.
ـ در خانواده های اعتیاد، کودکان بیشتر در معرض خطر استفاده از مواد قرار 

می گیرند.
اقتصادی از جمله عوامل  نامطلوب اجتماعی،  ـ حس بی فردایی و موقعیت 

محیطی استفاده از مواد است.
در خاتمه، نشست به این نتیجه گیری رسیده است:

از مصرف  یابد.  مواد کاهش  فروش  و  قاچاق  تا  است  مواد الزم  »برای کنترل 
باید  معتادان رسیدگی شود. همچنین  بازتوانی  و  به درمان  و  پیش گیری شود  مواد 

آسیب های همراه مصرف مواد از جمله انتقال ایدز را به حداقل رساند.«
چند مثال ساده از فقدان قانون و برنامه و در مجموع از غفلت های خانمان برانداز 
که با وجود گزارش هایی نظیر آن چه در باال نقل شد، تداوم دارد و جامعه را به لب 

پرتگاه رسانده است:
در بخش قانون گذاری اولویت های ناشی از نبود یا نارسایی های قوانین در نظر 
فراری  خانه  از  را  بچه ها  گوناگون  شکل های  به  کودک آزاری  نمی شود.  گرفته 
می دهد، اما قوانین حمایت کننده الزم با تضمین های اجرایی در دسترس نیست. ماده 
1179 قانون مدنی مصوب 1313 شمسی، تأدیب جسمی کودکان در حدود متعارف 
را مجاز می شناسد. این مجوز خشونت بار، 79 سال بعد به جای آنکه از ساختار قوانین 
کشور حذف شود، در سال 1392 در قانون مجازات اسالمی در ماده 158 تکرار شده 

است. 
همچنین ماده 301 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392، با پدر و جد پدری 
که فرزند یا نوه خود را به عمد به قتل می رسانند، سخاوتمندانه برخورد می کند و 
حق تقاضای قصاص را از اولیاء دم که مادر از آن جمله است، سلب می کند. تنها 
پرداخت مبلغی پول به عنوان خون بها به عهده قاتل قرار می گیرد؛ همین و دیگر هیچ!. 
این درجه از بی اعتنایی قانون گذار نسبت به حق حیات کودکان حیرت انگیز است. 
البته مجوز قانونی برای قتل مندرج در ماده 301، فرزندان و نوه ها را در هر رده سنی 
که باشند در بر می گیرد، ولی طبیعی است که کودکان بیشتر در معرض خطر جانی 
دولت  که  است  نگران کننده  بسیار  بود.  خواهند  ناصالح  بزرگ  پدر  و  پدر  توسط 
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ایران با وجود الحاق به پیمان نامه حقوق کودک در سال 1373، در سال 1392 که 
بیش از 20 سال از این الحاق می گذرد، قانون مجازات اسالمی جدید را از تصویب 
گذرانده، بی آنکه مفاد قانونی را که جان کودکان را به شدت به خطر انداخته است 

اصالح کند. 
از طرف دیگر، امکانات مالی و کارشناسی الزم متناسب با ابعاد فاجعه در دسترس 
نهادهای دولتی و غیردولتی که می خواهند کاری کنند وجود ندارد. اختصاص بودجه 
الزم برای کنترل این فاجعه برای دولت و دیگر نهادها چندان آسان نیست. حال آن 
که این انبوه بچه های ایرانی سرمایه ها و ظرفیت های انسانی کشور محسوب می شوند 

که توانمند ساختن آن ها بر انواع ولخرجی ها در زمینه تبلیغات اسالمی ترجیح دارد.
نهادهای دولتی و  ابعاد فاجعه در دسترس  با  متناسب  امکانات کارشناسی الزم 
غیردولتی که می خواهند کاری بکنند وجود ندارد. شبکه مددکاری تخصصی در 
حوزه بچه های آسیب پذیر ضعیف و ناکافی است. ایران در وضع موجود باید برای 
ایجاد فوری یک شبکه مددکاری تخصصی برای نجات کودکان گرفتار خشونت 
خانگی و کودک آزاری که اعتیاد والدین طفل و نوجوان از مصادیق بارز آن است، 

اقدام کند. شبکه در حال حاضر با وخامت فاجعه در تناسب نیست.
ایران که رسانه ای کامال حکومتی است، در  صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
این باره احساس مسئولیت نمی کند و در گرداب منازعات درون ساختاری و جناحی 
دست و پا می زند. غافل است که فاجعه کودکان آسیب پذیر به اندازه ای جدی است 
با هرگونه ویژگی  بستر فقر و کار سیاه و آوارگی، حکومت  با رشد آن ها در  که 
دست  از  ثبات  و  می غلطد  فرو  آن ها  مافیایی  قدرت  حاشیه  در  جناحی،  و  سیاسی 
انبوه کودکان در شرایط دشوار  به  نمی بینند  این رسانه گویا الزم  می دهد. مدیران 
اعتنا کنند. کمترین خدمت این است که با استفاده از بودجه کالن، و به کار گرفتن 
با  برنامه  نیروهای متخصص مددکاری و جامعه شناسی و روان شناسی، یک سلسله 
هدف توانمند ساختن بچه های در خطر و سرگشته تهیه کنند. تدوین ویدیوهای کوتاه 
و برنامه ریزی شده و طرح نمونه هایی از این فاجعه با مددکاران متخصص، می تواند 
در جای یک برنامه کم خرج آموزشی با هدف باال بردن آگاهی مردم و تأمل پیرامون 
قانونی،  برنامه ها کاستی های  این  باشد. در  آینده ای که نگران کننده است، سودمند 
نارسایی های اجرایی، و دیگر ضعف ها از ابهام بیرون می شود و چه بسا حقوق دانان 
متأثر از وضع موجود داوطلبانه، نیروی تخصصی خود را برای رفع کاستی های قانونی 
و موانع اجرایی در اختیار بگذارند و به این ترتیب شبکه ای شکل بگیرد که در گذار 

زمان، رشد کند و آن چه را دولت ها از انجام آن عاجز به نظر می رسند، سامان دهد.
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گزارش تکان دهنده وزیر کشور
تازه ترین اخطار

»عبدالرضا رحمانی فضلی« ، وزیر کشور در دولت  از سخنان  منتشر شده  گزارش1 
تصور  آن چه  از  بیش  وقت،  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کل  دبیر  و  روحانی  حسن 
شورای  در  و   1393 ماه  آبان  در  فضلی  رحمانی  است.  نگران کننده  می کردیم، 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، صحبت های تکان دهنده ای را در باب 

مسئله اعتیاد در کشور ایراد داشت.
در سال 1369 که کتاب بچه های اعتیاد را منتشر کردم، به خواب هم نمی دیدم 
که نظام سیاسی کشور و این همه نهادهای عریض و طویل آن، به اندازه ای نسبت به 
خطری که خود را نشان می داد، بی اعتنایی کنند که حدود 24 سال پس از آن وزیر 
کشور گزارشی را در اختیار مجلس شورای اسالمی بگذارد که بیشتر به دردی مزمن 
اشاره دارد که درمان آن تا سرحد غیر ممکن، دشوار است. این درجه از غفلت نسبت 
به کودکان در خانه های اعتیادزده، به اندازه ای است که حتی اگر کودک به دست 
پدر معتاد خود در یک لحظه که پدر مبتال به جنون خماری  شود، به قتل برسد، پدر 

مجازات نمی شود.
و  ناکارآمد  چندان  دشوار  شرایط  در  کودکان  از  دولت  حمایتی  سیاست 
ناهماهنگ تدوین و اجرا می شود که جان نازنین کودکانی که دولت برای تغییر محل 
زندگی شان تدابیری نیاندیشیده و بلکه اختیار جان آن ها را به پدر داده است، هر لحظه 

ممکن است به دست پدر معتاد و غیر مسئول هدر برود.

گزارش چه می گوید؟
گزارش تکان دهنده وزیر کشور از اعتیاد و معتادان 

وزیر کشور با اشاره به اینکه 46 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، اعالم 
آزاد می شوند.  زندانیان  را کنترل شود، 46 درصد  مواد مخدر  مقوله  اگر  کرد که 
همچنین 51 تا 52 درصد بزهکاری ها از قبیل سرقت، همسرآزاری و قتل وابسته به این 
موضوع است که اگر رفع شود دیگر چنین موضوعاتی نخواهیم داشت. او گردش 
میلیارد تومان  میلیارد دالر معادل 10 هزار  مالی مواد مخدر در کشور را سالی سه 

1. بنگرید به: »گزارش تکان دهنده وزیر کشور از وضعیت اعتیاد و معتادان کشور«، خبرگزاری ایسنا. 
29 آبان 1393 

به نشانی:
http://bit.ly/11wQgBI
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برآورد کرد که اساس اقتصاد کشور را به لرزه در آورده است. 
رحمانی فضلی اظهار داشت که در بحث ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان، 
ضعف قانونی داریم به طوریکه قاضی نمی تواند تشخیص دهد که آیا کسب مال فرد 

از راه مجاز بوده است یا خیر؟
وی با بیان اینکه قاضیان باید قدرت تشخیص داشته باشند، افزود: به عنوان مثال 
فردی 35 ساله که فقط پنج کالس سواد دارد، ظرف دو سال، دو هزار میلیارد تومان 
در حساب اش واریز شده و حتی به اسم مردگان حساب باز کرده است، آیا این فرد 

پول را از راه بیل زدن به دست آورده است؟ 
رحمانی فضلی تصریح کرد: به جز این مورد 30 شبکه دیگر مورد شناسایی قرار 
گرفته است، به طوریکه هزینه بررسی و رسیدگی به همه این مسائل را می دهیم تا 
قوه قضائیه خارج از نوبت هر پرونده ای که از شبکه ها و سرشبکه ها می رسد را مورد 

قضاوت قرار دهد. 
یا سرشبکه ای برخورد  به شبکه  به اعضای شورا گفت: اگر جایی  وی خطاب 
کردید و سرشاخ شدید به شما کمک می کنیم و از نظر امنیت و هزینه شما را تأمین 
می کنیم چراکه اگر این شبکه ها منهدم شوند، بسیاری از مشکالت مربوط به مواد 

مخدر برطرف می شود. 

گردش مالی مواد مخدر، اقتصاد کشور را به لرزه در آورده است
اینکه  بر  در کشور عالوه  مواد مخدر  مالی  اعالم کرد که گردش  فضلی  رحمانی 
اساس و پیکره اقتصادی کشور را به لرزه در می آورد، سیستم اداری، قضایی، بورس، 

خرید و فروش و فرهنگ را فاسد کرده و کشور را دچار آسیب می کند.
وزیر کشور گفت: نگاه آسیب شناسانه به مواد مخدر و طرح آثار و عواقب آن و 
بزرگ نمایی موضوع به نگاه توحیدی و اعتقادی ما برمی گردد که راضی به آسیب 
دیدن یک نفر هم در جامعه نیستیم. او با بیان اینکه 5. 98 درصد جمعیت کشور پاک 
هستند، اظهار داشت: هر چند تنها یک و نیم درصد از جمعیت کشور آلوده به مواد 

مخدر است اما باید یک مصون سازی عظیم منبعث از اعتقادات مردم داشته باشیم. 

هزینه های سرسام آور ترک اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد
رحمانی فضلی اعالم کرد که بهترین راه مقابله با این موضوع پیش گیری است چرا که 
در خوش بینانه ترین حالت، درمان تنها در 20 درصد جواب می دهد و در 80 درصد 
موارد بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد باز می گردند و این در حالی است که امر ترک 
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اعتیاد در مراکز ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر )مندرج در پیوست شماره 
یک(، هزینه های سرسام آوری دارد، بنابراین بهتر است وارد چرخه اعتیاد نشویم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اولویت مقابله، به معنای کاستن از ارزش برخورد 
و مباحث درمان نیست، تصریح کرد: باید محور اصلی توجه ما بحث اجتماعی کردن 
بسیج که می گوید، 22  مثال  به عنوان  باشد  با مواد مخدر  مبارزه  پیش گیری و  امر 
میلیون بسیجی داریم پس باید هر خانواده بسیجی متولی حفظ خانواده خود باشد، 
فرهنگیان و غیره  و  ائمه جماعات  باید در جامعه تحصیلکرده،  مسئله  این  همچنین 

رواج یابد. 
وی خاطرنشان کرد: اگر قبول به مسئولیت کنیم و از منظر پیش گیری به این مقوله 

نگاه کنیم نیاز به هزینه کردن نخواهیم داشت. 

۸۰ درصد فروشندگان مواد مخدر، خرده فروش اند
رحمانی فضلی یادآور شد که 80 درصد از فروشندگان مواد مخدر خرده فروشان 

هستند که اگر نباشند، عمده فروشان نمی توانند خودشان اقدام به فروش کنند. 
امر پیش گیری و مبارزه با مواد مخدر اجتماعی شود 

واقعی  مشارکت  و  اجتماعی کردن  بحث  در  باید  کرد:  عنوان  فضلی  رحمانی 
مردم در امر پیش گیری و مبارزه با مواد تالش کنیم به طوریکه در این راستا طی یک 
سال گذشته با تمام اقشار مرجع ارتباط برقرار کرده ایم و در استان همدان هم باید با 

وحدت، همگرایی و همکاری که در بین مسئوالن وجود دارد این کار انجام شود. 
53 تا 54 درصد معتادان شاغل هستند

وزیر کشور با اشاره به اینکه افسردگی ها، نگرانی های روحی و ناراحتی ها باعث 
معتاد شدن افراد می شود، تصریح کرد: باید در تقویت نشاط اجتماعی تالش کنیم. 

به گفته او 53 تا 54 درصد معتادان شاغل هستند اما اگر بیکاری در این مقوله 
اثرگذار است، پس باید در رفع آن بکوشیم. اگر ظرفیت ماده 16 کم است، برای 
به بخش خصوصی  ظرفیت سازی کمک می کنیم و اجازه می دهیم که ماده 16 را 

واگذار کنید. 
وی با بیان اینکه ماده 15 در اختیار بخش خصوصی است، تصریح کرد: مراجعان 
ماده 15 خودشان به نقطه ای رسیده اند که راضی به ترک اعتیاد شده اند اما در مرکز 
ماده 16 معتادانی مورد درمان قرار می گیرند که از کف خیابان جمع شده اند و فراری 

و بزهکار هستند، بنابراین نمی توان دو مرکز را در یک مکان متمرکز کرد.  
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مجوز می دهیم تا مراکز ماده ۱۶ به بخش خصوصی واگذار شوند
وزیر کشور اعالم کرد به نیروی انتظامی، دادگستری و استانداری مجوز می دهیم که 

ماده 16 را به بخش خصوصی واگذار کنند. 
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: باید در حین درمان معتادان، مهارت آموزی هم 
به  طوریکه اگر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی آمادگی جذب  باشیم  داشته 
بهبودیافتگان از مواد مخدر را داشته باشند قول می دهیم در بحث تسهیالت و سایر 
بهبودیافتگان شغل و سرپناه داشته  تا  نیاز، آن ها را حمایت کنیم  کمک های مورد 

باشند. 
وی ادامه داد: حتی می توان ترک اعتیاد و مهارت آموزی را در داخل زندان ویژه 

زندانیان معتاد داشت به طوریکه هزینه این کار را پرداخت می کنیم. 
وی اضافه کرد: حتی امکان خرید محصوالت زندانیان را نیز فراهم کرده ایم به 
طوریکه شهرداری موظف است مغازه هایی در اختیار آنان برای فروش تولیدات شان 

قرار دهند تا از این طریق خانواده های زندانیان نیز مورد حمایت قرار گیرند. 
تعطیلی ۵۰۰ مرکز ماده ۱۵ غیرمجاز و مجاز غیراستاندارد

وی با تاکید بر اینکه سعی بر آن باشد تا برای افزایش ظرفیت ماده 16 از ظرفیت های 
موجود استفاده شود، تصریح کرد: 500 مرکز ماده 15 غیرمجاز و یا مجازی که غیر 
استاندارد بودند را در سطح کشور بسته ایم چراکه آن ها تنها سعی در به دست آوردن 
سود داشتند و سعی و کوششی برای ترک نداشتند، بنابراین باید به صورت مستمر این 

مراکز مورد بازرسی قرار گیرند. 

مرگ و میر معتادان از سمی و کشنده بودن مواد مخدر صنعتی نشأت می گیرد
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود مسئله مرگ و میر معتادان را مطرح 
کرد و افزود: مرگ و میر معتادان به علت سمی بودن مواد مخدر صنعتی است، چرا 
که این مواد در محیط های آلوده و توسط افرادی که هیچ تجربه ای نداشته، دوره ای 

ندیده اند و تنها به دنبال سودجویی هستند، ساخته می شود. 
به آگاه سازی  از وزارت بهداشت، صدا و سیما و رسانه ها خواست نسبت  وی 

مردم در خصوص سمی و کشنده بودن مواد مخدر صنعتی تذکر دهند. 
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: افزایش شش درصدی میزان مرگ و میرهای 

افراد معتاد از این مسئله نشأت می گیرد. 
وی تصریح کرد: رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هر موردی را تصویب 
کند به منزله قانون تلقی می شود. در این راستا امسال شهرداری ها موظف شده اند تا 
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بخشی از درآمدهای خود را صرف مبارزه با مواد مخدر و مسائل اجتماعی کنند. 
وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هویت مستقل اجرایی ندارد و فقط 
وظیفه هماهنگی، سیاست گذاری و نظارت دارد و این نقش را هم به جدیت انجام 

می دهد. 
از  پیش گیری  و  مبارزه  امر  به  مربوط  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
طریق ستاد توزیع می شود، گفت: با همه دستگاه ها برای امر پیش گیری و مبارزه با 
مواد مخدر موافقت نامه امضا می کنیم و به هیچ دستگاهی منابع مالی نمی دهیم مگر 
اینکه برنامه ارائه دهند، به طوریکه از سال گذشته و امسال بدون برنامه، یک ریال به 

دستگاه ها اعتبار نداده ایم. 

پایان گزارش سخنان »عبدالرضا رحمانی فضلی«، وزیر کشور دولت حسن روحانی و دبیر 
کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

زنان معتاد
آمار زنان معتاد را بین 60 تا 120 هزار تخمین می زنند. ولی این ارقام تخمینی است 
و رقم دقیق اعتیاد زنان ایرانی نیست. تعداد کمپ های مجاز ترک اعتیاد در تهران به 
روایت »فاطمه عباسی«، سرپرست وقت معاونت پیش گیری از آسیب های اجتماعی 
بهزیستی استان تهران، 41 مورد است که از این تعداد فقط یکی مخصوص زنان است. 

چندگانگی در هزینه
از  می کند. گونه ای  کار  در سطح کشور  بودجه  نوع  سه  با  قرار سه گونه کمپ  از 
ستاد  مجموعه  زیر  دیگر  گونه ای  و  است  بهزیستی  سازمان  مجموعه  زیر  کمپ ها 
که  است  بخش خصوصی  اختیار  در  دیگر  گونه ای  و  است.  مخدر  مواد  با  مبارزه 
از سخنان فاطمه عباسی این نتیجه حاصل شده است. وی در گزارش 1 مندرج در 
خبرگزاری »برنا« در مرداد ماه 1390 گفته است: »هزینه کمپ های مجاز بر اساس 

دستورالعمل سازمان بهزیستی برای هر نفر 60  هزار تومان است.« 
این در حالی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک ششم این هزینه را برای 
ترک اعتیاد معتادان در کمپ های وابسته به خود هزینه می کند، یعنی به ازای هر معتاد 

1. بنگرید به: »تهران تنها یک کمپ مجاز ترک اعتیاد بانوان دارد«، خبرگزاری برنا. اول مرداد 1390
به نشانی:

 http://www.bornanews.ir/Pages/News-64983.aspx

http://www.bornanews.ir/Pages/News-64983.aspx
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در حال درمان، ماهانه 10 هزار تومان خرج می شود.1

در سال 1390 بحث زنان معتاد و ضرورت تأسیس کمپ هایی متناسب با تعداد 
آن ها در سراسر کشور جدی بوده است. همچنین بحث کمپ های مجاز و غیرمجاز 
که وقتی به تصویری که از آن ها ارائه می دهند می نگریم، به شدت نگران کننده به 
از همه مهم تر شایستگی اخالقی  و  افرادی که صالحیت و تخصص  نظر می رسد. 
برای تأسیس کمپ ترک اعتیاد را نداشته اند و از شیوه های غیرانسانی و خشونت باری 
مانند سگ درمانی و کتک درمانی استفاده می کنند، متولی ترک اعتیاد بوده و شاید 

هنوز هستند. 

شیوه های ترک
وقت  سرپرست  عباسی،  فاطمه  با  برنا  خبرگزاری  سوی  از  دیگر  مصاحبه ای2  در 
سواالتی  او  از  تهران،  استان  بهزیستی  اجتماعی  آسیب های  از  پیش گیری  معاونت 
درباره وضعیت کمپ های ترک اعتیاد پرسیده می شود که شرح آن در زیر می آید: 

ـ شیوه های ترک اعتیاد از جمله موارد قابل بحث در حوزه مواد مخدر است، 
آیا با وجود تفاوت های موجود بین زنان و مردان، شیوه ترک در کمپ ها برای 

این افراد یکسان است؟
بله، شیوه ترک برای زنان و مردان یکسان است. در کمپ های دارای مجوز 
با رعایت استاندارد ها و احترام به حقوق انسانی افراد، شیوه های ترک اعتیاد 
برگزاری  دارویی،  غیر  سم زدایی  از  عبارت اند  شیوه ها  این  می شود.  اجرا 
جلسات بهبودی 12 قدمی، جلسات خانواده، پیگیری و ادامه بهبودی پس 
از مراکز، ارجاع موثر در صورت لزوم و سایر موارد که طبق  از ترخیص 

شیوه نامه تدوین شده از سوی سازمان بهزیستی در کمپ ها انجام می شود. 
ـ در گذشته شاهد بودیم برخی از مراکز با استفاده از شیوه های غیر انسانی 
و  همچون سگ درمانی  شیوه هایی  می کردند،  ترک  به  مجبور  را  معتاد  افراد 

1. بنگرید به: »100 هزار زن معتاد و تنها یک کمپ ترک اعتیاد!«، خبرآنالین. اول مرداد 1390
به نشانی:

 http://www.khabaronline.ir/detail/163878/society/social-damage

2. بنگرید به: »تنها یک کمپ ترک اعتیاد زنان در تهران فعالیت می کند/ در مورد کمپ های غیر 
مجاز اطالعی نداریم«، خبرگزاری برنا. 26 خرداد 1390

به نشانی:
 http://www.bornanews.ir/Pages/Printable-News-57286.aspx

http://www.khabaronline.ir/detail/163878/society/social-damage
http://www.bornanews.ir/Pages/Printable-News-57286.aspx
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کتک درمانی؛ آیا این روش ها همچنان وجود دارد؟ 
با  که  می گرفت  صورت  رفتار ها  این  مجاز  غیر  کمپ های  در  متاسفانه 
پلمپ  غیر مجاز  مراکز  این  اغلب  انتظامی  نیروی  اطالع رسانی و همکاری 
شدند. در حال حاضر در کمپ های تحت نظارت سازمان بهزیستی، درمان 
خصوص  در  گزارشی  تاکنون  و  می شود  انجام  دارویی  غیر  صورت  به 
سگ درمانی و کتک درمانی در کمپ های دارای مجوز فعالیت از سازمان 

بهزیستی به دست ما نرسیده است. 
بهبودی  به  تا  دارند  نیاز  مراقبت و درمان  به  نیز  از ترک  معتاد پس  افراد  ـ 
کامل برسند و هیچ گاه به سمت استفاده مجدد از مواد مخدر کشیده نشوند، 
آیا کمپ ها پیگیری های پس از اعتیاد را نیز برای افراد معتاد انجام می دهند؟ 

با  بهزیستی،  سازمان  اعتیاد  ترک  کمپ های  مشاوران  و  متخصصان 
همراهی  کامل  بهبودی  تا  را  معتاد  افراد  می دهند  انجام  که  پیگیری هایی 
از  پس  باشد،  کرده  ترک  بهزیستی،  کمپ  در  که  معتادی  فرد  می کنند. 
بهره مند  نیز  پیش گیری کمپ ها  و  نظارتی  خدمات  از  ترخیص  و  بهبودی 

می شود. 
ـ با توجه به اینکه به طور معمول افراد معتاد از بضاعت مالی خوبی برخوردار 
پرداخت  قابل  افراد  این  برای  اعتیاد مجاز  ترک  هزینه کمپ های  آیا  نیستند 

است؟ 
با توجه به کارکردهای کمپ های مجاز و امکاناتی که در این مراکز به افراد 
معتاد داده می شود هزینه را تعیین می کنیم. در تعیین هزینه ها حداکثر توان 
خود را به کار می بریم تا همه افراد توان پرداخت هزینه ها را داشته باشند. در 
حال حاضر هزینه کمپ های مجاز براساس دستور العمل سازمان بهزیستی 60 

هزار تومان اعالم شده است. 
ـ هزینه کمپ های غیر مجاز چقدر است؟ 

در خصوص هزینه دریافت کمپ های غیر مجاز اطالعاتی نداریم. 
ـ چند کمپ در انتظار صدور مجوز هستند؟ 

افرادی که متقاضی تأسیس کمپ هستند در صورتی که مدارک مورد نیاز 
را بر طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی ارائه کنند، پروانه فعالیت برای آن ها 

صادر می شود. 
ـ در برخی موارد مشاهده شده است که در کمپ های ترک اعتیاد افرادی اقدام 

به توزیع مواد مخدر کرده اند، آیا این موضوع صحت دارد؟ 
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است.  ممنوع  مواد روان گردان در کمپ ها  و  مواد مخدر  مصرف هرگونه 
شاید در گذشته از این دست اتفاقات در کمپ ها و به خصوص کمپ های 
بررسی  و  نظارت  به  توجه  با  در حال حاضر  اما  است؛  داده  مجاز رخ  غیر 
بیشتری که از سوی سازمان بهزیستی صورت می گیرد، هیچ گونه موردی از 
توزیع مواد مخدر در کمپ ها مشاهده نمی شود. ذکر این نکته نیز ضروری 
است که در صورت مشاهده توزیع مواد مخدر که جزء تخلفات محسوب 

می شود، با متخلفان طبق قانون برخورد می شود. 
ـ گفته شده به کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز مجوز داده نمی شود آیا این 

امر صحت دارد؟ 
کمپ های غیر مجاز تا زمانی که استانداردهای الزم را رعایت نکنند، اجازه 
این  در  فعالیت  به  تمایل  صورت  در  غیرمجاز  کمپ های  ندارند.  فعالیت 
حوزه، باید مرکز خود را بر اساس استانداردهای آیین نامه سازمان بهزیستی 
مطابقت دهند تا پروانه فعالیت برای آن ها صادر شود و تا زمانی که مقررات 

را رعایت نکنند، حق پذیرش بیمار را ندارند. 
ـ آیا فرصتی برای استانداردسازی کمپ ها به مدیران این مراکز داده می شود، 

این فرصت چه مدت است؟ 
اما  ندارند  را  بیمار  پذیرش  فعالیت هستند، حق  پروانه  فاقد  کمپ هایی که 
درباره مدت زمان تکمیل پرونده و رساندن کمپ به حد استاندارد الزم، طبق 
تأسیس کمپ  متقاضی  به  این مدت زمان  باید گفت  دستورالعمل سازمان 

بستگی دارد. 
ـ با توجه به اینکه نظارت و بررسی جزء جدایی ناپذیر انجام درست هر فعالیتی 

است آیا نظارتی بر روی کمپ های ترک اعتیاد شبانه روزی وجود دارد؟ 
سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه باالسری کمپ اعتیاد، نظارت دقیقی بر 
فعالیت این مراکز دارد. نظارت به صورت سازمانی است و به دو صورت 

نظارت تخصصی و نظارت عمومی انجام می شود.
پایان مصاحبه با »فاطمه عباسی«، سرپرست وقت معاونت پیش گیری از آسیب های اجتماعی 

بهزیستی استان تهران
 



 89از آن زمان تا کنون

بچه های اعتیاد امنیت جانی ندارند
»شهال کرمی«، پژوهشگر حوزه اعتیاد، در گزارشی1 به خطراتی که بچه های دارای 
والدین معتاد و به خصوص دارای مادران معتاد را تهدید می کند، اشاره کرد. وی بر 
این نکته تاکید داشت که والدین معتاد به صورت های گوناگون، نه تنها روح و روان 
فرزندان خود را پریشان می کنند، بلکه جان آن ها را هم به خطر می اندازند. به گفته 
وی »والدین معتاد می توانند به وسیله رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر، بارداری همراه 

با اعتیاد به مواد مخدر و غیره جان کودکان را تهدید کنند.«
قانون   301 ماده  موجب  به  چگونه  کودک  حیات  حق  که  شد  گفته  پیش تر 
مجازات اسالمی مصوب سال 1392 مورد غفلت قرار گرفته و تا چه اندازه در خطر 
حمله و هجوم پدر معتاد یا جد پدری معتاد است. حق حیات مهم ترین حق بنیادی 
انسان است که قوانین امروزی ایران این حق را در بیشتر موارد که کودکان از آن 
جمله اند، جدی نگرفته است. به سخن دیگر تضمین قانونی برای این حق در برابر پدر 

و جد پدری متصور نیست. 
کردن  دور  هدف  مسئولیت،  احساس  و  حساسیت  با  قانون گذار  کلی  طور  به 
کودکان بد سرپرست از والدین معتاد را با رویکرد حفظ سالمت جسمی و روانی 

کودکان، در دستور کار ندارد.

جنین در شکم مادر معتاد می شود 
اعتیاد جنین در شکم مادر معتاد خطری جدی است. مشکل هنگامی پیچیده می شود 
که مادران معتاد از اعتیاد خود نزد پزشک سخن نمی گویند. دکتر »مریم ویسی زاده«، 
، متخصص اطفال و رئیس بخش NICU بیمارستان میرزا کوچک خان در مصاحبه ای 
2 با روزنامه »آرمان« معتقد است که مخدرهای جدید، خیلی در ظاهر فرد نمود پیدا 

نمی کند و به سختی می توان از چهره فرد قضاوت کرد که معتاد است. او می افزاید:» 
اعتیاد هنوز در جامعه قبحی دارد و هیچ کس به راحتی این موضوع را بیان نمی کند. 
مادرهای باردار هم معموال دیر به اعتیادشان اعتراف می کنند و این موضوع در روند 
درمان و زایمان مشکل های بسیاری را به وجود می آورد. تنها اگر مجبور به سزارین 

1. بنگرید به: »انتقال ژنتیکی اعتیاد از والدین به فرزندان«، شفاآنالین. 26 شهریور 1393
به نشانی:

http://bit.ly/1DkPLs8

2. بنگرید به: »اعتیاد کودکان، سوختن در آتش بزرگ ترها«، روزنامه آرمان. مرداد 1393
* مطلب در پایگاه اینترنتی روزنامه آرمان یافت نشد، به نشانی سایت تابناک مراجعه کنید:

http://bit.ly/1ES9Qan

http://bit.ly/1DkPLs8
http://bit.ly/1ES9Qan
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شویم، چون مادر باید بیهوش شود و متخصص بیهوشی به او توضیح می دهد که اگر 
معتاد باشد چه مشکل ها و عوارضی حین جراحی به وجود می آید، اعتراف می کنند. 
هرچند معموال، راست یا دروغ می گویند ترک کرده اند یا در مرحله ترک هستند. 
معتاد  مادر  متوجه شد که  می توان  بچه  از حالت  نگوید،  مادر هم چیزی  اگر  البته 

است.«
دکتر ویسی زاده، در پاسخ به این پرسش که اگر نوزاد، معتاد شده باشد، چگونه 
می شود او را ترک داد، می گوید: »در خانه نمی توان نوزاد را ترک داد. چرا که هم 
به دارو احتیاج دارد و هم آن قدر بی قرار است که نمی توان او را آرام کرد. نوزاد در 
بیمارستان وارد فاز نشانگان ترک نوزاد می شود. با توجه به عالیم نوزاد، درجه ای 
و  بی قراری  استفراغ،  تشنج،  می کنیم.  آغاز  را  درمان  و  می دهیم  او  اعتیاد  میزان  به 
میزان تحریک پذیری از نشانه هایی محسوب می شود که توجه ویژه ای به آن می کنیم. 

ممکن است ترک را با مورفین آغاز کنیم.«

زنان باردار معتاد کمپ ویژه ندارند
با  گفتگو1  در   1393 ماه  آبان  در  علی،  امام  جمعیت  عامل  مدیر  رحیمی«  »زهرا 
خبرگزاری »ایلنا« درباره زنان باردار معتاد گفت: »به رغم این که زنان معتاد در حین 
بارداری نیاز به مراقبت های ویژه دارند اما متاسفانه کمپ ها اجازه پذیرش آن ها را 

ندارند.«
او همچنین افزود: »به رغم این که وزارت بهداشت پروتکلی در این رابطه دارد 
اما این پروتکل هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که بر اساس آن یک کمپ و یا یک 

مکان ویژه ای مختص مادران باردار معتاد ایجاد شود.«
مدیر جمعیت امام علی به موضوع مهم دیگری توجه می کند و می گوید: »یکی 
دیگر از مشکالت در خصوص نوزادانی که معتاد متولد می شوند، این است که بعد 
به دلیل  بیمارستان ها، نوزاد ممکن است  از  از مراحل درمان در بخش های ویژه ای 
تغذیه از شیر مادر و یا در مواردی دادن مواد به نوزاد برای آرام کردن او، دوباره 

گرفتار اعتیاد شود.«
وی می افزاید: »متاسفانه مکانیسم یا راهکاری برای جلوگیری از تحویل نوزادان 
بعد از طی مراحل درمان به این نوع خانواده ها که فرزند خود را معتاد می کنند و یا 

1. بنگرید به: »کمپ ها اجازه پذیرش زنان باردار معتاد را ندارند«، خبرگزاری ایلنا. 13 آبان 1393
به نشانی:

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219697

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=219697
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اقدام به فروش آن ها می کنند وجود ندارد ...«

ضرورت تصویب پروتکل ویژه برای درمان اعتیاد زنان باردار
تشخیص  مجمع  مخدر  مواد  تقاضای  کاهش  کارگروه  رئیس  صفاتیان«،  »سعید 
»وزارت  گفت:   1393 ماه  آبان  در  ایلنا  خبرگزاری  با  گفتگو1  در  نظام  مصلحت 
بهداشت و دستگاه های متولی باید پروتکل ویژه ای در خصوص زنان باردار تدوین 
کنند و پزشکانی را که در حوزه درمان اعتیاد مشغول هستند، موظف به طی کردن 

دوره های آموزشی الزم در رابطه با زنان باردار کنند.«
از طرف دیگر به گزارش2 ایسنا در آبان ماه 1393، »بابک دین پرست«، معاون 
با مواد مخدر، در جلسه  مبارزه  کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
کرد:  اعالم  شمالی  خراسان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  فوق العاده 
و  شده  ابالغ  دولت  سوی  از  کشور  در  بی بضاعت  معتادان  رایگان  درمان  »مصوبه 
بر اساس این مصوبه دستگاه های متولی به خصوص بهزیستی و دانشگاه های علوم 
پزشکی، می توانند معتادان بی بضاعت را به صورت رایگان درمان کنند.« وی همچنین 
گفت: »به رغم توفیق ناچیزی که در زمینه ترک اعتیاد وجود دارد، وظیفه داریم این 
کار را با جدیت دنبال کنیم. برنامه اصلی ستاد در سال جاری، کاهش صدور مجوز 
برای مراکز ترک اعتیاد و نظارت بر این مراکز است. در برنامه جدید، افزایش کّمي 
مراکز ترک اعتیاد در دستور کار قرار نداشته و فعالیت کیفی این مراکز مورد نظر 

است.
توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زنان بارداری که ممکن است معتاد باشند 
پزشکان  که  آن  برای  راهکاری  جستجوی  همچنین  کنند،  انکار  را  خود  اعتیاد  و 
گیرند،  قرار  ارتباط  در  اعتیاد  ترک  با  مرتبط  نهادهای  با  زایمان  و  زنان  متخصص 
مقدمه ای است بر ضرورت شبکه سازی با هدف کنترل بحران اعتیاد در جمع زنان و 

کودکانی که در بطن مادر معتاد می شوند. 
معتادان  رایگان  درمان  ضرورت  به  حکومتی  ارکان  توجه  دیگر  طرف  از 

1. بنگرید به: »ضرورت تصویب پروتکل ویژه برای درمان اعتیاد زنان باردار«، خبرگزاری ایلنا. سوم 
آذر  1393

به نشانی:
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=221931

2. بنگرید به: »درمان معتادان بی بضاعت رایگان شد«، ایسنا. 13 آبان 1393
به نشانی:

http://bit.ly/1A3vSYP

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=221931
http://bit.ly/1A3vSYP
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بی بضاعت امیدوارکننده است. اما نمی توان در برابر غفلت و تأخیری که بیش از دو 
دهه از آن می گذرد، سکوت کرد و این پرسش را با مدیران کشور در میان نگذاشت 
که با وجود درآمد هنگفت نفت، چرا در برابر اعتیاد آن قدر دیر به خود آمده اند که 
ممکن است، دستاورد چندانی نداشته باشند. پیش از گسترش اعتیاد در خانواده ها و 
باال رفتن آمار زنان و کودکان معتاد، کنترل با سهولت بیشتر و هزینه کمتری میسر 

می شد. 

ریشه را چگونه می توان خشکاند
»محمد عباسپور«، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم شورای اسالمی، در شهریور 
ماه 1384 حدود یک دهه پیش، شجاعانه از ریشه ها سخن گفت و در مصاحبه1 با 
خبرگزاری ایلنا اعالم کرد: »حجم باالی توزیع مواد مخدر در زندان ها، قطعا نمی تواند 
از طریق زندانیان یا خانواده های آن ها باشد و مطمئنا افراد نفوذی در داخل نظام در 
این مسئله دخیل هستند. چطور می توان قبول کرد بدون دخالت بعضی نفوذی ها در 
سازمان هواپیمایی، برخی مسافران بتوانند انواع مواد مخدر مانند قرص های اکستاسی 
در  نظام  درون  از  نفر  هزار  ده ها  روزانه  کنند؟  وارد کشور  دانمارک  و  هلند  از  را 
قاچاق این گونه مواد شناسایی می شوند و بر این اساس، بدون حمایت نیروهای داخل 

حاکمیت، میزان کنونی حجم مواد مخدر در کشور غیرممکن است.«
وی در ادامه گفت: »روزانه بین 20 تا 30 هزار نفر در ارتباط با دخالت در آسان 
کردن ورود و توزیع مواد مخدر در کشور شناسایی می شوند. نیروی انتظامی، امور 
زندان ها، پست های قرنطینه ای و ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله نهادهایی هستند 
از  نیز شماری  نفوذی در آن ها وجود دارد و همه روزه  نیروهای  امکان حضور  که 

اعضای آن ها شناسایی می شوند.«
بنیه  ضعف  از  نتیجه گیری  یک  در  اسالمی  شورای  هفتم  مجلس  نماینده  این 

اقتصادی سازمان بهزیستی برای کمک رسانی به مبتالیان خبر داد.
بنابراین در کشوری که ارقام مندرج در برخی پرونده های فساد حکومتی که بنا 
بر مصلحتی مفتوح می شوند، به صورت شگفت انگیزی هنگفت است. از طرفی آمار 

1. بنگرید به:  اردالن، سیاوش؛ »عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ماموران نیروی انتظامی و کارکنان 
نهادهای حکومتی را به مشارکت در قاچاق و توزیع مواد مخدر متهم کرد«، رادیو فردا. هفتم شهریور 

1384
به نشانی:

 http://www.radiofarda.com/content/article/308095.html

http://www.radiofarda.com/content/article/308095.html
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اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر به قدری زیاد است که در جهان اعتبار و منزلت 
اخالقی و حقوق بشری برای حکومت ایران باقی نگذاشته است، سیاست غفلت و 
توزیع و  ایجاد تسهیالت  از حکومت که در  افرادی  و  به دستجات  نسبت  اغماض 
روانی  و  ریشه سالمت جسمی  به  تیشه  دارند،  مواد مخدر دست  قاچاق  و  مصرف 
ملتی زده است که جبران آن غیرممکن به نظر می رسد. ریشه در خاک است؛ ریشه 
در الیه های مختلف حکومت است. اما سکوت سنگین نیروهای پلیس و امنیت و 
مصلحت و نظام قضایی کشور، اجازه نمی دهد تا ریشه ها معرفی و از ساختار قدرت 

سیاسی جدا شوند.

یک فرصت قانونی
به موجب ماده 1173 قانون مدنی »موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط 

اخالقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار 2- اشتهار به فساد اخالقی و فحشا 
3- ابتال به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4- سوء استفاده از طفل یا 
اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق 

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.«

مصادیق  می تواند  قاضی  نیست.  سرپرست  بی صالحیتی  مصادیق  تنها  این ها 
باید توجه داشت  اما  از سرپرست سلب حضانت کند.  دیگری را تشخیص دهد و 
که تنها پدر و مادر، سرپرست کودک و نوجوان شناخته نمی شوند. وصی منصوب 
از طرف پدر یا جد پدری و قیم ممکن است کودک یا نوجوان را در حضانت و 
سرپرستی خود داشته باشند و صالحیت نگهداری را به دالیلی از دست بدهند. در 
این صورت فرصت قانونی تازه ای در دسترس است تا در صورت احراز بی صالحیتی 
پدر و مادر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آن ها و قیم، کودک یا نوجوان با 

استفاده از این فرصت قانونی، از سرپرست بی صالحیت دور شود.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، مصوب سال 
1392 که در پیوست ها می آید به کودکانی که سرپرست معتاد دارند، ممکن است 
بودجه  بر  تکیه  با  به وجود شبکه ای  است  موکول  این کمک  البته  برساند.  کمک 
کافی و کارشناسان تحصیل کرده و مددکاران اجتماعی، تا با شناسایی این کودکان و 

نوجوانان، تغییر سرپرستی آن ها را در اولویت قرار دهد.
استفاده از ظرفیت های این قانون برای کمک رسانی به بچه های اعتیاد، همان گونه 
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که گذشت آسان نیست، ولی غیرممکن هم نیست. بسیار مهم است که کدام معیار 
یا نوجوان را  را برای تشخیص مراتب بی صالحیتی سرپرست و کسی که کودک 
نگهداری می کند، تعیین کنند و چه کسانی حق تشخیص و تصمیم گیری در این باره 
ملی  درآمد  اجتماعی، که  و  سیاسی  و  اقتصادی  بحران  شرایط  در  باشند.  داشته  را 
نیست.  رو  پیش  در  کودکان  این  نجات  برای  روشنی  افق  افتاده،  پایین  شدت  به 
درآمدهای هنگفت ناشی از افزایش بهای نفت در سنوات گذشته، از دست مردم 
ربوده و به جیب دستجات خاصی ریخته شد. بنابراین با وجود قانونی که مورد بحث 
است، به لحاظ سوء مدیریت در تمام حوزه های اجتماعی، امیدی نیست تا بچه های 

اعتیاد تغییر وضعیت بدهند.
بچه های  به  نسبت  مسئولیت  به  پایبندی  و  از سالمت  درجاتی  با  اگر حکومت 
اعتیاد، در این سال ها هویت یابی کرده بود، امید می رفت هدف کاربردی کردن قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست را جدی بگیرد. ضرورت 
بر شبکه ای  متکی  و  سالم  بستر  در یک  را  قانون  اجرایی  موقعیت  به دقت،  داشت 
از کارشناسان، طراحی کند و بودجه متناسب با آن را بسنجد و در اختیار مدیرانی 
بگذارد که به خوردن مال یتیم عادت نکرده اند. اما همه این ها به زبان آسان می آید و 

موجبات اجرایی اش در شرایط مدیریتی و سیاسی امروز ایران فراهم نیست.
در هر حال اگر صرف  نظر از فساد حکومتی بخواهیم موضوع را فقط از نقطه نظر 

قانونی بررسی کنیم، می توانیم بگوییم که:
بند »د« ماده 8  قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و ماده 10 
همان قانون، می تواند برای نجات کودکان و نوجوانان با والدین و سرپرست معتاد 
مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آن که طفل و نوجوان در شرایط بدتری از آن چه 

در آن می زیسته اند قرار نگیرند.
در اینجا ذکر این موضوع الزم به نظر می رسد که در ایران افراد واجد شرایط 
برای قبول سرپرستی کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست باید موافقت 
اما متولی امور سرپرستی کودکان بی سرپرست  دادگاه های خانواده را جلب کنند. 
و بد سرپرست، سازمان بهزیستی کشور است. به این معنا که ابتدا تقاضا و مدارک 
مدارک،  درستی  به  شدن  قانع  صورت  در  و  می کند  بررسی  سازمان  این  را  منظم 
پرونده را به دادگاه می فرستد تا دادگاه تحقیق و تصمیم گیری کند. بنابراین قانون 
متناسب با مشکالت اجتماعی کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست تدوین 
و تصویب شده، ولی آن چه از اعتبار آن می کاهد، شکل های اجرایی آن است که به 

قانون خوب مجال نمی دهد تا پناهگاه بی پناهان شود.
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یک خاطره
انفرادی  از سلول های  متهم، وارد یکی  ماه 1379 در جای  اردیبهشت  غروب دهم 
از روزی که  از گذشت 10 سال  اوین شدم. تصور نمی کردم پس  بند 240 زندان 
پژوهش کوتاه »بچه های اعتیاد« را انتشار داده بودم، وضعیت آن ها به چنان وخامتی 
رسیده باشد که از   همان اولین شب تجربه زندان، همبند من بشوند و در سلول های بند 

انفرادی صدای خنده و گریه معصومانه شان را بشنوم. 
 آن ها با مادران زندانی شان که شاید توزیع کننده مواد مخدر و بی تردید »معتاد« 
بودند، در سلول های بند به سر می بردند. بچه ها از قرار، خویش و قومی نداشتند تا 
آن ها را بپذیرد. قوه قضائیه هم بی شک امکاناتی در اختیار نمی گذاشت و از   همان 
مهد کودک زندان قصر که سال ها پیش از آن بازدید کرده بودم، اینجا خبری نبود 

که اگر بود، بچه ها به اجبار تبدیل به زندانیان کوچک بند 240 نمی شدند. 
در سلول های این بند، گلیم ها و توالت های فلزی و زنگ زده، اثر خشک شده 
استفراغ زندانیان پیشین را به خود جذب کرده بود. سلول از کمترین امکانات بهداشتی 
بی بهره بود. برای یک نفر جا نداشت، چه رسد به اینکه زندانی، یک یا دو بچه هم 

 تصویر شماره پنج - از تکلیف مدرسه تا بساط موادمخدر در یک قاب - روستایی در اطراف تهران 
- عکس از: پدرام سالمی - منبع مجله عکاسی
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با خود داشته باشد. بخش زنانه و انفرادی زنان بند 240 زیرزمین است و هواخوری 
آن بر خالف هواخوری مردان این بند، بسیار کوچک است. همواره صدای گریه و 
خنده بچه هایی که با مادران خود در سلول ها زندانی بودند، در فضای راهرویی که 
دو ردیف سلول در دو سوی آن ساخته شده بود، ما را به زندگی نزدیک می کرد. 
اما همین که این اندیشه به ذهن خطور می کرد که کمی آن سو تر بچه های دیگری در 

حال بازی و تفریح در پارک هستند، بار اندوهی سنگین بر دل می نشست. 
باری، صدای بچه ها در ساعات شب، وقتی زندانبان به آن ها اجازه نمی داد دیگر 
از سلول خارج شوند، آهنگ دیگری داشت و تبدیل به گریه و عجز و البه می شد. 
تمام شب بچه هایی که بیش از سه سال داشتند، مراقب مادری بودند که در وادی 
تا گاهی در راهرو  پا می زد. در ساعات روز بچه ها اجازه داشتند  خماری دست و 
بازی کنند. با زنان زندانبان زیاد حرف می زدند و آن ها را »خاله« می خواندند. هرگز 
ندیدم این خاله های زندانبان با آن ها تندی و درشتی کنند اما مقررات زندان سر جای 
دیگری  عالم  زندان  کنند. شب ها  مراعات  را  آن  بودند  ملزم  بچه ها  و  بود  خودش 
داشت؛ بچه ها تکیه گاه روحی شان را که   همان خاله ها بودند از دست می دادند. آن ها 
در اتاق انتهای راهرو می خوابیدند و بیدار نمی شدند، مگر با ورود یک زندانی، یا در 
صورتی که سر و صدای غیر عادی از یک سلول به گوش می رسید. آن وقت بود که 

با یک دسته کلید، پریشان و خشمگین و خواب زده پیداشان می شد. 
شب ها زندگی رنگ دیگری به خود می گرفت؛ زنان معتاد از فرزند یا فرزندانی 
پس  که  زندانیان  سایر  از  همچنین  و  می کردند  آسایش  سلب  داشتند،  خود  با  که 
سلول های  در  را  پا ها  می خواستند  بازجویی،  و عذاب  هراس  پر  روز  پایان یک  از 
کوچک بغل بگیرند و به جهان پر رمز و راز خواب بگریزند، این مختصر دل خوشی 
را می گرفتند. بچه های اعتیاد به ما اجازه نمی دادند که شب را بی حضور ترسناک 
بازجو، با آرامش به صبح پر ماجرای دیگری برسانیم. هنوز چشم مان گرم نشده بود، 

با فریاد و گریه آن ها از خواب می پریدیم. 
اما بچه های با مادر زندانی، برای من که از سال 1369 با آن ها آشنا شده بودم، 
سوژه های مهم اجتماعی به شمار می رفتند که کنجکاوانه دنبال شان می کردم. آن ها 
ظرفیت داشتند تا زندگی را نه تنها برای خود که برای یک ملت نا امن کنند. حال که 
در زندان با آن ها همسایه شده بودم می پنداشتم گویی بال در آورده بودند و از درون 
کلمات ریخته شده و چیده شده در کتاب »بچه های اعتیاد«، با حضور عینی خود در 

این زندان با من بحث و جدل می کردند. 
در انزوای سلول، همین که صدای آن ها را می شنیدم که برای مادر خمارشان 
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گریه سر می دادند، دگرگون می شدم و در قفسی که چند قفل بر آن بود، به 10 سال 
پیش فکر می کردم که برای خودم دنیای پر امیدی ساخته بودم و گمان می بردم حال 
که سدهایی را شکسته ام و باز وارد میدان نوشتن شده ام، به بچه های اعتیاد و مانند 
آن ها دست کم با نوشتن و گفتن کمک می رسانم. شگفتا که تازه پس از 10 سال 
که از انتشار آن کتاب می گذشت، با آن ها و تبارشان همبند شده بودم؛ در دوران 

اصالحات. 
داشتم.  دردمندانه شان  حضور  راه  به  چشم  می گذشت،  نیمه  از  که  شب 
همسایه های من، شب بیدار بودند. ابتدا با مادری که نشسته چرت می زد و از خماری 
نیاز عاشقانه داشتند. وادارش می کردند دراز بکشد؛ وقتی مادر  رنج می برد، راز و 
دراز می کشید، ناگهان از بیم آنکه مرده باشد فریاد می کشیدند؛ می خواستند یکی از 
خاله های زندانبان به دادشان برسد. در سلول را می کوبیدند که بی ثمر بود؛ سینه خیز 
می خوابیدند و سرشان را می گذاشتند روی زمین سلول، و دهان شان را در شکاف زیر 
در فلزی سلول قرار می دادند و نعره می کشیدند. معموال زیر در سلول، شکافی بود تا 
زندانی بدون سر و صدا، اگر خواسته خیلی ضروری داشت، روی تکه مقوایی بنویسد 
و از آن شکاف بیرون بدهد تا زندانبان پاسخگو شود. بچه ها از این شکاف برای بیدار 
کردن زندانبان ها استفاده می کردند. پس از مدت زمانی نزدیک به نیم ساعت، زن 
زندانبان که صدای فریاد و عجز و البه بچه را شنیده بود، سر می رسید و می گفت: 
سرد  مادرش  بدن  که  می گفت  و  می افتاد  التماس  و  گریه  به  بچه  شده؟«.  چه  »باز 
شده، آب دهانش روان شده و دارد می میرد و التماس می کردند برای گرفتن یک 
استکان چای گرم و چند حبه قند تا به او بدهند که نمیرد و همینطور یک نخ سیگار 
از زندانبان می خواستند. زن می رفت و دقایقی بعد بر می گشت با یک لیوان فلزی 
آب جوش و یک نخ سیگار. در سلول باز می شد و بچه با ولع آب جوش و قند ها را 
می گرفت و برای روشن کردن نخ سیگار تمنا می کرد. همین که سیگار را الی لب 
می گذاشت و زندانبان کبریت می کشید، بحران مادر فرو می نشست. صدای پچ پچ 
بچه تا وقتی سیگار تمام می شد به گوش می رسید؛ نگران بود مبادا مادرش سلول را 
با چرت زدن و سیگار کشیدن به آتش بکشد. دو ساعت بعد ماجرا تکرار می شد. 
این بار خواسته طفل متفاوت بود، قرص می خواست؛ متادون می خواست با عجز و 
البه. زندانبان می گفت از دکتر دستور ندارد و بچه می گفت که به خاطر خدا بدهید. 
جان بچه های زندانبان را قسم می خورد و می گفت که مادرش می میرد. باری دیگر 
زندانبان می رفت و با قرص و آب بر می گشت. متادون مثل آبی بود که می ریخت 
روی آتش وجود مادر و فرزند. هر دو به خوابی سنگین فرو می رفتند. آن ها خواب 
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بودند که اتومبیل دادگاه انقالب می رسید و من را برای بازجویی می برد. 
گوشم  توی  کابوس  مثل  بچه ها  این  صدای  انقالب،  دادگاه  تا  زندان  راه  در 

می پیچید که با نهیب می گفتند: 
»توی دفتر وکالت  تر و تمیزت می نشستی و از ما می نوشتی. خوب شد آوردندت 
اینجا تا ببینی بچه های اعتیاد کتاب تو چه قدر با ما فرق دارن. حتما فهمیدی آب در 

هاون کوبیدی.«
شب های سلول انفرادی بند 240 با بچه های اعتیاد می گذشت. مصیبت آن ها را 
بسی فرا تر از آن حرف ها می دیدم که در تحقیقات و مطالعات ثبت می شود. سوای 
آن ها و پس از سکوت آن ها، شب در انحصار صدای دلپذیر زنان جوانی بود که 
می زدند زیر آواز و دل خالی می کردند. زنانی که آن ها را در پارتی ها دستگیر کرده 

بودند و به ریش زندان و زندانبان می خندیدند. 
حال که آن روزگار سپری شده را در تبعید مرور می کنم، بیش از همه در این 
کدام  به  شده اند،  زنی  و  مردی  حاال  یک  هر  که  من  همبند  بچه های  که  اندیشه ام 
غوطه  اعتیاد  منجالب  در  زندانی اند؟  جایی  یا  شده اند  اعدام  پیوسته اند؟  سرنوشت 
می خورند یا به نیروی اراده که معجزه انسان است از آن رسته اند؟ مبادا آن دخترکان 
افتاده  این و آن  معاش در دست  امرار  برای  بودند،  مادران شان  خرد که هم سلولی 
باشند. دولت های اصالحات، اصولگرا و اعتدالی برای تغییر سرنوشت و پیشانی سیاه 
آن ها چه کرده اند؟ اصال شاید یکی از آن ها یکی از همین مفسدان اقتصادی امروز 
است؛ که می داند؟ همیشه که نباید فقیر باشند. شاید ثروت شان سر به فلک بزند و با 
این وصف زندانی کسانی بشوند که خود همه مفاسد را مدیریت کرده اند. در همه 
حال، زندگی بر بچه های اعتیاد سخت می گیرد. یک نمونه اش را که خودم در زندان 

به چشم دیدم و با شما در میان گذاشتم. 
همه دوست دارند بدانند دولت ها برای بچه های اعتیاد چه کرده اند و کدام برنامه 

را در دستور کار دارند؟ 
داوری را به خودشان می سپاریم؛ به صاحبان پست و مقام. به وزیر کشور دولت 

یازدهم که دولت تدبیر و امید است. 
گزارش وزیر کشور که در بخش پایانی کتاب نقل شد، پاسخی است قاطع به 
اعتیاد  بچه های  کرد.  باورش  نمی توان  که  است  منفی  قدری  به  پاسخ  پرسش.  این 
چگونه به تنهایی می توانند بار تقدیر شوم خود را سبک کنند. با کدام برنامه؟ با کدام 
بودجه؟ با کدام شبکه کمک رسانی دولتی و غیر دولتی که هماهنگ عمل کنند و 
با کدام نیروی داوطلب که در برخی جوامع به مسئولیت های فردی تن می دهند و 
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توانمند عمل می کنند. در گزارش وزیر کشور به نظر می رسد دولت ها مفقود بوده اند 
و سرگرم کار خویش که کار به اینجا  کشیده شده است. 

مهرانگیز کار
آمریکا- واشنگتن
دسامبر 2014
آذر ماه 1393
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ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم 
می شود: 

مواد  تولید  منظور  به  شاهدانه  و کشت  مطلقاً  و کوکا  1ـ کشت خشخاش 
مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی. 

یا  مخدر  مواد  انواع  ساخت  و  تولید  صادرکردن،  ارسال،  کردن،  وارد  2ـ 
روان گردان های صنعتی غیر دارویی. 

ترانزیت، عرضه و فروش مواد  3ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، 
مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی. 

4ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های 
صنعتی غیر دارویی. 

5ـ استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و 
طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 

6ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آالت و ادوات و ابزار مربوط به 
ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی. 

7ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روان گردان های 

پیوست ها
پیوست یک

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجلس تشخیص مصلحت 
نظام در سال ۱۳۷۶ به همراه اصالحیه های بعدی
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صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند. 
8ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان. 

9ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی یا آالت و 
ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. 

 تبصره ـ در این قانون، منظور از مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی، افزون بر 
مواد مندرج در این قانون، موادی است که در قالب طرح یا الیحه به تصویب مجلس 

شورای اسالمی می رسد.

ماده ۲ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر 
امحاء،  بر  بپردازد، عالوه  به کشت شاهدانه  یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی 

کشت برحسب میزان آن  به شرح زیر مجازات خواهد شد: 
1ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی. 

2ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه 
شالق. 

3ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد 
ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس. 

4ـ بار چهارم، اعدام. 
 تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و 
یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آن ها صورت گرفته است، شخص  دستوردهنده 
که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد، به مجازات های مقرر در این 
ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده  است، به ده تا سی میلیون ریال 

جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد. 

را  بذر شاهدانه  یا  و  یا برگ کوکا  بذر  یا  یا گرز خشخاش  بذر  هرکس  ۳ـ  ماده 
نگهداری، مخفی و یا حمل کند، به یک میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی  و 
یک تا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد 

مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی از آن ها باید احراز شود. 
یا  تفاله تریاک و  ماده ۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، 
دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن ها به تصویب 
به هر طریقی  یا  و  وارد  به کشور  نحوی  هر  به  را  اسالمی می رسد  مجلس شورای 
صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض 
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فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات های زیر 
محکوم می شود: 

1ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. 
2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال 
جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و در صورتی که دادگاه 

الزم  بداند تا سه سال حبس. 
دویست  تا  ریال  میلیون  پنجاه  از  کیلوگرم،  پنج  تا  گرم  پانصد  از  بیش  3ـ 
میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا پانزده 

سال  حبس. 
4ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از   همان جرم. 

تبصره ـ هرگاه محرز شود که مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار 
اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن ها هم نشده اند و مواد، بیست 
کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار  
باالی  اوزان  از   همان جرم محکوم می کند. در  ناشی  اموال  ضربه شالق و مصادره 

بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند. 

هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خریداری، نگهداری،  ماده ۵ـ 
مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین  ماده 

به مجازات های زیر محکوم می شود: 
1ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. 

2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی 
و ده تا هفتاد و چهار ضربه شالق. 

3ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال 
جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس. 

4ـ بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال 
جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و پنج تا ده سال حبس و در  
صورت تکرار برای بار دوم عالوه بر مجازات های مذکور، به جای جریمه، 
مصادره اموال ناشی از   همان جرم، و  برای بار سوم اعدام و مصادره اموال 

ناشی از   همان جرم. 
5ـ بیش از بیست کیلوگرم تا صد کیلوگرم، عالوه بر مجازات مقرر در بند 4 
به ازاء هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه  
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می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از   همان جرم. 
6ـ بیش از صد کیلوگرم، عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در 
بندهای 4 و 5، حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی 

از   همان جرم. 
تبصره ـ  مرتکبین جرایم فوق چنان چه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و 
مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات های ماده 4 خواهند بود و چنان چه 

یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات های این ماده محکوم می گردند. 

ماده ۶ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در 
صورت تکرار جرم مذکور در   همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای  بار دوم به 
یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، 
سه و نیم و.... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند  شد. مجازات شالق برای 
بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنان چه در نتیجه تکرار جرایم 
موضوع بندهای مذکور از ماده 4، میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب 
به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از   همان جرم  محکوم می شود و چنان چه در 
نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5، مواد به بیش 

از پنج کیلوگرم برسد، به دو برابر  مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد. 

ماده ۷ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت 
یا شرکت های دولتی و مؤسسات و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت  باشد 
بر  عالوه  نگردد،  دولتی  خدمات  از  انفصال  مشمول  استخدامی  قوانین  مطابق  و 
مجازات های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و  برای بار دوم به 
یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. 

و  مرفین  شیمیایی  مشتقات  دیگر  و  کوکائین  مرفین،  هروئین،  کس  هر  ۸ـ  ماده 
اتیل آمید )ال. اس. دی(، متیلن دی اکسی مت  یا لیزرژیک اسید دی  کوکائین و 
آمفتأمین )ام. دی. ام. آ. یا اکستاسی(، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید )جی. اچ. بی(، 
فلونیترازپام، آمفتأمین، مت آمفتأمین )شیشه( و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های 
صنعتی غیر دارویی که فهرست آن ها به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد را 
وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش 
کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت 
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تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: 
1ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و 

بیست تا پنجاه ضربه شالق. 
میلیون ریال  تا شش  میلیون  از دو  تا یک گرم،  پنج سانتی گرم  از  2ـ بیش 

جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق. 
میلیون ریال  بیست  تا  میلیون  از هشت  تا چهار گرم،  از یک گرم  بیش  3ـ 

جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شالق. 
4ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال 
جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق. 
میلیون ریال  تا شصت  میلیون  از چهل  تا سی گرم،  پانزده گرم  از  5ـ بیش 

جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق. 
6ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از   همان جرم. 

 تبصره 1ـ هرگاه محرز شود که مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده، برای بار اول 
مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی  که میزان 
مواد بیش از صد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش 
در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه  به حبس ابد و مصادره اموال 

ناشی از   همان جرم، حکم خواهد داد. 
 تبصره 2ـ در کلیه موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت های 
دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، عالوه بر مجازات های مذکور 

 در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. 

ماده ۹ـ مجازات های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم 
یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان  مقرر در 
هر بند خواهد بود. مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه 
است. چنان چه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، 
مرتکب در حکم مفسد فی االرض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.  حکم 
اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در مالء عام اجرا خواهد شد. 
چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب 
به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و  سی تا هفتاد و 

چهار ضربه شالق محکوم می شود. 
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ماده ۱۰ـ حذف شد. 

ماده ۱۱ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی 
موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در 

محل زندگی مرتکب  در مالء عام اجرا خواهد شد. 

ماده ۱۲ـ هر کس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به داخل 
حسب  کند،  وارد  معتادان  نگهداری  و  بازپروری  اردوگاه  یا  بازداشتگاه  یا  زندان 
مورد به اشد مجازات های مذکور  در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که 
مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود. 
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی 
غیر دارویی به داخل این مراکز وارد شود، مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: 

الف: تنزل درجه. ب:  انفصال موقت. ج: انفصال دائم، محکوم می شوند. 

ماده ۱۳ـ هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را 
برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی 
معد سازد و یا مورد  استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن ها را در اختیار دیگری 
شود،  امور  این  مرتکب  وی  اجازه  یا  اطالع  با  مالک  نماینده  هرگاه  نیز  و  بگذارد 
موافقت اصولی  و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و 
نفع دولت ضبط   به  ماده  این  در  یا واحدهای مذکور  و واحد  لغو  مربوط  خدماتی 

می گردد. 

غیر  روان گردان های صنعتی  یا  مخدر  مواد  استعمال  منظور  به  هر کس  ۱۴ـ  ماده 
دارویی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و 
بیست تا هفتاد و چهار ضربه  شالق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات 
دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول 

خواهد بود. 
یا تجاری و  تولیدی  ماده واحد  این  ـ در صورتی که مکان مذکور در   تبصره 
پروانه  و  اصولی  موافقت  ماده،  این  در  مقرر  مجازات  بر  عالوه  باشد،  خدماتی  یا 
 بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت 
یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به  نفع دولت ضبط 
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می شود. 

ماده ۱۵ـ معتادان مکلف اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی 
و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی 
که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و 
کاهش آسیب دریافت کند، چنان چه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف 

است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم اند. 
توسط  که  آیین نامه ای  براساس  ماده،  این  موضوع  مجاز  مراکز  1ـ  تبصره 
وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف 
مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود. 
پوشش  تا ضمن تحت  است  موظف  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  وزارت  2ـ  تبصره 
درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد 
را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه  ساله در لوایح 

بودجه، اعتبارات الزم را پیش بینی و تأمین کند. 

ماده ۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده 4 و 8 فاقد گواهی 
موضوع ماده 15 و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه 
در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت 
برای یک دوره سه  ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بالمانع است. با گزارش 
مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنان چه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده 

15 این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع است. 
تبصره 1ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع 
پیشنهاد  بر  بنا  از خروج هستند که  بعد  به اجرای تکالیف مراقبت  ماده مکلف  این 
دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه 

می رسد. 
تبصره 2ـ مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه 
گواهی موضوع ماده 15 این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و 
معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند. مراکز مذکور موظف اند 
در  کنند.  ارائه  نماینده وی  یا  قضایی  مقام  به  را  معتاد  درمان  روند  ماهیانه گزارش 
با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان،  اعتیاد  تأیید درمان و ترک  صورت 
پرونده بایگانی و در غیر این  صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت 
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موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه  ماهه دیگر بالمانع 
است. 

تبصره 3ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره 2 این ماده به حبس 
از نود و یک روز تا شش  ماه محکوم می شود. 

به  اقدام  با هر قصدی  ایران  اتباع جمهوری اسالمی  چنان چه  )الحاقی(ـ  ماده ۱۷ 
از  یا خارج  داخل  به  قانون  این  مواد موضوع  مقدار  هر  قاچاق  یا  نگهداری، حمل 
کشور کنند، از زمان قطعی  شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و 
ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان 
ایرانی که در  اتباع  برای  ابطال و ممنوع الخروج می شوند. صدور هرگونه گذرنامه 
خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده اند، مشمول ممنوعیت 

موضوع این ماده می باشد.  

ماده ۱۸ )الحاقی(ـ هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، 
یا  و  سازماندهی  را  آن ها  فعالیت  یا  و  گمارد  به خدمت  یا  کند  اجیر  را  اشخاصی 
در  نماید،  سرمایه گذاری  یا  مالی  پشتیبانی  مذکور  فعالیت های  از  و  کند  مدیریت 
مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مـصادره اموال ناشی 
از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم 

می شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.  

ماده ۱۹ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی 
استعمال کنند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند: 

1ـ استعمال مواد مذکور در ماده 4 به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و 
یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی. 

2ـ استعمال مواد مذکور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو 
تا ده میلیون ریال جزای نقدی. 

یا  مخدر  مواد  استعمال  یا  تولید  مخصوص  ادوات  و  آالت  کس  هر  ۲۰ـ  ماده 
روان گردان های صنعتی غیر دارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، عالوه 
بر ضبط آن ها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شالق 
استعمال مواد  ادوات  یا حمل آالت و  محکوم می شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء 
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مخدر، عالوه بر  ضبط آن ها به ازاء هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا 
پنج تا بیست ضربه شالق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی هستند. 

ماده ۲۱ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری 
است، عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او  همکاری کند، 
در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه 
داده است، محکوم می شود.  در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا 
ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار  ضربه شالق محکوم 

می شود. 
تبصره 1ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات 

متهم اصلی نخواهد بود. 
یا  یا مأموران زندان و  انتظامی و  تبصره 2ـ در صورتی که مرتکب از مأموران 
نیز  منفصل  از خدمات دولتی  بر مجازات مذکور،  باشد، عالوه  از مأموران قضایی 

می شود. 

 ماده ۲۲ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع 
این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن ها همکاری و مشارکت  کند، به نصف 
مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب 
به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی  تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم 

می شود. 
 تبصره 1ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان 
و یا از مأموران قضائی باشد، به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز  انفصال از خدمات 
دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال 

حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد  بود. 
تبصره 2ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از 
دستگیری تبرئه شود، اجرای احکام بالفاصله نسبت به ترخیص او اقدام  و همچنین 
چنان چه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد، در هر صورت محکومیت 

فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر است. 

یا  مخدر  مواد  جرم  ادله  اخفاء  یا  امحاء  به  عامداً  و  عالماً  کس  هر  ۲۳ـ  ماده 
روان گردان های صنعتی غیر دارویی اقدام کند، به یک پنجم تا نصف مجازات متهم 
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اصلی محکوم می شود. در مورد  حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام 
به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود. 

ماده ۲۴ـ هر یک از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به محض آگاهی 
به  دهدار و  یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً  یا کوکا  از کشت خشخاش 
نزدیک ترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطالع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه های 
انتظامی موظف اند که فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده  باالتر خود، به 
اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسالمی روستا در محل کشت حاضر شوند 
و آن را امحاء و صورت جلسه امر را تهیه کنند و همراه  متهم یا متهمین به مراجع 

ذی صالح قضایی تحویل نمایند. 
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت 
بسیج  مقاومت  نیروی   شهرداری،  انتظامی،  ) نیروی  مأموران  باشد،  شده  روییده  یا 
به نزدیک ترین پاسگاه  منطقه( حسب مورد موظف اند به محض آگاهی مراتب را 
به  نیروی مقاومت بسیج منطقه اطالع دهند  و مسئوالن مربوطه  پایگاه  یا  انتظامی و 

اتفاق نماینده مرجع قضائی ذی صالح وفق مقررات این ماده اقدام کنند. 

ماده ۲۵ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه 
از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند، بار اول به شش ماه تا یک  سال محرومیت 
از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای 
شورای اسالمی نیز بار اول به شش ماه تا یک  سال و بار دوم برای همیشه از عضویت 

شوراهای اسالمی محروم می شوند. 

روان گردان های  یا  مخدر  مواد  دیگری،  کردن  متهم  قصد  به  کس  هر  ۲۶ـ  ماده 
صنعتی غیر دارویی و یا آالت و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد، به حداکثر 

مجازات   همان جرم محکوم  خواهد شد. 

ماده ۲۷ـ هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی صالح، تعمداً و به 
خالف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون کند، به بیست  تا هفتاد و چهار 

ضربه شالق محکوم خواهد شد. 

ماده ۲۸ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر 
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دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود 
اساسی در  قانون  نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53  به   برای مصادره،  ادله کافی 

خصوص اموال دولتی نمی شود. 
یا  مخدر  مواد  قاچاقچیان  از  مسلحانه  درگیری  در  که  نقلیه ای  وسایل  ـ  تبصره 
روان گردان های صنعتی غیر دارویی به دست می آید، دادگاه آن را به نفع سازمان 

عمل کننده ضبط می کند. 

ماده ۲۹ـ جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی 
که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می شود واریز می گردد.  این وجوه با 

تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می شود. 

ماده ۳۰ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی 
شناخته می شوند، به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار 
سازمان کاشف قرار  می گیرد. چنان چه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالک 

وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود. 
جهت  جاسازی  تعبیه  یا  ساخت  به  اقدام  نحو  هر  به  که  افرادی  کلیه  ـ   تبصره 
نقلیه می کنند،  یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی در وسائل  حمل مواد مخدر 
در صورت وقوع یک جرم به  عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه 
تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی 

محکوم  می شوند. 

ماده ۳۱ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم 
نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا  مراکز اشتغال و 
حرفه آموزی اقامت کنند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت 
مذکور شایسته باشد، بنا به تقاضا و تشخیص  مسئوالن اداره مراکز و موافقت اجرای 

احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود. 
توسط  مدت حبس  اجرای  از  پس  مورد حکم  نقدی  تقسیط جزای  1ـ  تبصره 
اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از  طرف شخص 

ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد 

بود. 
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ماده ۳۲ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود، پس از تأیید رئیس 
دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و الزم االجرا است. در  سایر موارد 
چنان چه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن 
باشد که برخالف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی  صادرکننده حکم صالح نیست، 
رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را 

دارند، لکن وجود این حق مانع قطعیت و  الزم االجرا بودن حکم نیست. 

ماده ۳۳ـ به منظور پیش گیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم 
از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگری که  در این قانون 
ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و 
قضائی و برنامه های پیش گیری و آموزش عمومی و تبلیغ  علیه مواد مخدر در این ستاد 

متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر هستند: 
1ـ رئیس جمهور، 2ـ دادستان کل کشور، 3ـ وزیر کشور، 4- وزیر اطالعات، 
5ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 6ـ وزیر آموزش و پرورش، 
7ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 8ـ فرمانده نیروی 
انتظامی، 9ـ سرپرست دادگاه انقالب اسالمی ایران، 10ـ سرپرست سازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، 11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج، 12ـ 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تبصره 1ـ رئیس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر 

یک نفر نماینده از جانب خود تعیین کند. 
 تبصره 2ـ برای پیش گیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است که 
هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص دهد و به دستگاه های ذیربط موضوع  همین 

ماده ابالغ کند. 

ماده ۳۴ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که براساس ضرورت به 
تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام کند. 

از هجده سال تمام هجری  )الحاقی(ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر  ماده ۳۵ 
شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم 
موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر 
یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد 
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بدن وی کند، به یک و نیم  برابر حداکثر مجازات قانونی   همان جرم و در مورد حبس 
ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت 

سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.  

ماده ۳۶ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین عالوه بر مجازات های مقرره 
به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف 
است تا مشخصات دقیق اموال مصادره  شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصالحی 
قید کند. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 

به باال می شود. 
تبصره ـ محاکم موظف اند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به 

ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال کنند. 

ماده ۳۷ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنان چه 
در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع  صادرکننده 
قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق است، مگر آنکه جهات قانونی یا علل 
موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که  در این صورت با ذکر علل و 

جهات مزبور قرار ابقاء می شود. 

ماده ۳۸ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات های تعزیری 
مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در  صورتی 
که مجازاتی فاقد حداقل باشد   همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف 
در احکام حبس ابد، پانزده سال خواهد بود و در مورد  مجازات اعدام تقاضای عفو و 

تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. 
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا 
سازمان عمل  کننده همکاری کنند و اقدام آن ها منجر به کشف شبکه ها  گردد، دادگاه 
صادرکننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس 
تا نصف تخفیف  اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصالح حکم سابق الصدور 

دهد. 
 ماده ۳۹ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون، 
محکومیت ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر  سال 1367 مناط اعتبار 

است. 
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ماده ۴۰ـ هر کس عالماً و عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان های 
ورود،  حمل،  نگهداری،  فروش،  خرید،  ساخت،  به  مبادرت  دارویی،  غیر  صنعتی 
انتراتیلیک،  انیدرید استیک، اسید  از قبیل  صدور و عرضه  مواد صنعتی و شیمیایی 
اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه 
داروهای روانگردان مصوب  و  مواد مخدر  قاچاق  با  مبارزه  به  ماده 12 کنوانسیون 
1988 میالدی و اصالحات و الحاقات بعدی آن کند، همچنین نسبت به  ورود، خرید، 
فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید با رعایت 
تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به  مجازات های مقرر در ماده 5 قانون 

مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. 

ماده ۴۱ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف 
و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و  صنعتی با مجوز 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. 
تبصره ـ کشت »شقایق پاپاور سامنیوفرم الی فرا« به درخواست وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه 

با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بالمانع است. 

ماده ۴۲ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا 
) با  خاص  اردوگاه های  در  زندان  جای  به  را  دارویی  غیر  صنعتی  روان گردان های 
شرایط سخت و عادی(  نگهداری کند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیالت و 
مقررات الزم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. 

تبصره 1ـ اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضائیه است. 
تبصره 2ـ دادگاه ها می توانند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاه ها را 

برای محکومین معین کنند. 

ماده ۴۳ )الحاقی جدید(ـ نیروی  انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه دارد در 
چارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و سایر 
دولت ها با مشارکت مأموران دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمان موضوع این 
قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور، 
کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی 
و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله های تحت 
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کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشور ها در قلمرو آن کشور ها مورد 
تعقیب قرار دهد و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا 
قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم کند. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در 

حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بالمانع است. 
تبصره 1ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشور ها 
یا اجازه عبور  یا جزئی و  الزامی است. ضبط، جایگزینی کلی و  در طرح عملیات 
محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفاء، حمل و یا تحویل 
مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات 
با رعایت  و  یا چندجانبه  قانونی دو  نیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه های  مورد 

کنوانسیون های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بالمانع است. 
تبصره 2ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در 

صالحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می شود. 

جمع آوری  ضمن  تا  است  مکلف  اطالعات  وزارت  جدید(ـ  )الحاقی   ۴۴ ماده 
بین المللی قاچاق سازمان یافته  اطالعات الزم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و 
مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و 
تعقیب آن ها با حکم دادستان کل یا قاضی ای که او تعیین می کند، اقدام و همچنین 
نسبت به ارائه سرویس اطالعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی صالح نیز اقدام کند. 

ماده ۴۵ )الحاقی جدید(ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر 
مرتبط با مواد موضوع این قانون نسخ می شوند. اصالح یا الحاق موادی از این قانون 

قبل از موعد مقرر قانونی توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است.
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اعضای ستاد 
رئیس جمهور )رئیس ستاد(، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطالعات، وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و 
انقالب اسالمی تهران، رئیس سازمان  انتظامی، رئیس دادگاه  نیروی  سیما، فرمانده 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی.

وظایف ستاد
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و غیره در تمامی ابعاد از جمله: 

مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور، مقابله با عرضه، امور فرهنگی، 
تبلیغات، آموزش عمومی و کاهش تقاضا، درمان و بازپروری

از طریق: 
فرهنگی،  ■ قضایی،  اجرایی،  خط مشی های  تصویب  و  تعیین   

تبلیغاتی، آموزشی، پیش گیری، مطالعاتی و پژوهشی در کلیه ابعاد مبارزه با 
مواد مخدر 

پیوست دو

ساختار و تشکیالت ستاد مبارزه با مواد مخدر
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بخش  ■ ورود  جهت  الزم  خط مشی های  تصویب  و  تعیین   
انجام خدمات  اشتغال،  مراکز حرفه آموزی،  ایجاد  در  تعاونی  و  خصوصی 
مشاوره ای و حمایتی و آموزش عمومی، تأسیس انجمن های خیریه مردمی، 
کلینیک های درمان و ترک اعتیاد و مراکز باز پروری و توان بخشی به منظور 

عزم ملی برای پیش گیری از اعتیاد 
سوی  ■ از  شده  ارائه  طرح های  تصویب  و  آیین نامه ها  تصویب   

دستگاه های اجرایی و قضایی و غیره 
هزینه  ■ نحوه  امر  بر  نظارت  و  ستاد  ساالنه  بودجه  و  برنامه  تصویب   

اعتبارات تخصیص یافته. 
موانع  ■ رفع  و  قضایی  و  اجرایی  دستگاه های  بین  هماهنگی  ایجاد   

موجود
وضع  ■ یا  و  اصالحی  نظرات  ارائه  و  قانون  اجرای  حسن  بر  نظارت   

قوانین مورد نیاز
ارزیابی عملکرد دستگاه های عضو ستاد ■  
اتخاذ سایر تدابیر و تصمیمات الزم در امر مبارزه با مواد مخدر ■  

ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر
ارکان ستاد

ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور دستیابی به اهداف خود دارای ارکان ذیل است: 
رئیس ستاد )رئیس جمهور( و جانشین رئیس ستاد  ■  
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ■  
کمیته های تخصصی ■  
دبیرخانه ستاد ■  
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها ■  

رئیس ستاد
رئیس جمهور - رئیس ستاد، در حدود قوانین و مقررات از کلیه اختیارات در زمینه 

پیش گیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بهره مند است. 

دبیر کل ستاد
نحوه انتصاب: رئیس جمهور مستقال و یا به پیشنهاد جانشین رئیس ستاد، فردی را 
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به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مدت پنج سال انتخاب و منصوب 
می کند، انتصاب مجدد نیز بالمانع است. دبیر کل ستاد هم طراز معاون رئیس جمهور 

شناخته می شود. 

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
بررسی،  منظور  به  مقررات  و  قوانین  طبق  که  است  سازمانی  واحد  ستاد  دبیرخانه 
نظارت، پیگیری، بازرسی، ارزیابی، کار شناسی طرح ها و برنامه های امر مبارزه با مواد 
تحقیقاتی،  و  مطالعاتی  امور  جمله  از  امور  کلیه  در  الزم  پیشنهادات  ارائه  و  مخدر 
فرهنگی، تبلیغاتی، آموزشی، بین المللی و غیره تأسیس گردیده است. دبیرخانه ستاد 
از شمول  و  شناخته شده  رئیس جمهور  نظر  مستقل تحت  دولتی  موسسه  عنوان  به 
قانون استخدام کشوری خارج و شمول قوانین بر آن مستلزم ذکر نام است. کارکنان 

دبیرخانه ستاد به عنوان مستخدم رسمی دولت شناخته می شوند. 

واحدهای دبیرخانه ستاد
ـ معاونت مقابله با عرضه و امور بین الملل، تشکیل شده از ادارات:

اداره کل مقابله با عرضه ■  
دفتر روابط بین الملل ■  
اداره کل اموال و دارایی ها و کمیسیون مرکزی فروش ■  

ـ معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی، متشکل از ادارات:
اداره کل امور فرهنگی و پیش گیری ■  
اداره کل امور درمان، بازپروری و حرفه آموزی ■  
دفتر توسعه مشارکت های مردمی ■  

ـ معاونت اداری و مالی و امور مجلس، متشکل از ادارات:
اداره کل امور مالی و حسابداری ■  
اداره کل امور اداری و پشتیبانی ■  
اداره کل قوانین و امور حقوقی ■  

ـ دفتر دبیر کل ستاد
ـ دفتر حراست
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ـ دفتر روابط عمومی
ـ دفتر بازرسی و هماهنگی امور استان ها

ـ دفتر برنامه ریزی
ـ مرکز پژوهش، مطالعات و آموزش

قابل ذکر است که این ستاد در هر یک از استان های کشور، شورایی برای مبارزه 
با مواد مخدر تشکیل داده که این شوراها با ساختاری مشابه، هر یک مستقل عمل 

می کنند و در هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر هستند.
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ماده ۱ـ سرپرستي کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهاي مادي 
و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات این قانون صورت مي گیرد.

سازمان  با  بي سرپرست،  نوجوانان  و  کودکان  سرپرستي  به  مربوط  امور  ۲ـ  ماده 
بهزیستي کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده مي شود.

ماده 3ـ کلیه اتباع ایراني مقیم ایران مي توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول 
این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.
ماده ۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور مي توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طریق 
سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسالمي ایران به سازمان تقدیم کنند. 
سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظف اند در اجراي این قانون، با سازمان همکاري 
کنند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسیدگي 

کند.
ماده ۵ـ افراد زیر مي توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از 

سازمان درخواست کنند:
الف ـ زن و شوهري که پنج  سال از تاریخ ازدواج آن ها گذشته باشد و از 
این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکي  از آنان 

پیوست سه
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 

بی سرپرست و بد سرپرست
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بیش از سي  سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر داراي فرزند، مشروط بر این که حداقل یکي از آن ها بیش 

از سي  سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي که حداقل سي  سال سن داشته 

باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.
تبصره 1ـ چنان چه به تشخیص سازمان پزشکي قانوني امکان بچه دار شدن زوجین 
وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج  سال مقرر در بند )الف( 

این ماده مستثني هستند.
تبصره 2ـ چنان چه درخواست کنندگان سرپرستي از بستگان کودک یا نوجوان 
باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان مي تواند 

آن ها را از برخي شرایط مقرر در این ماده مستثني کند.
با زن و شوهر بدون فرزند،  ترتیب  به  اولویت در پذیرش سرپرستي  تبصره 3ـ 
سپس زنان و دختران بدون  شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر داراي فرزند 

است.
به  نسبت   سن،  پنجاه  سال  از  کمتر  درخواست کنندگان  4ـ  تبصره 
درخواست کنندگاني که پنجاه  سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوي اولویت  دارند.

باشند،  سرپرستي  درخواست کننده  شوهر  و  زن  که  مواردي  در  ـ   5 تبصره 
درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده ۶ ـ درخواست کنندگان سرپرستي باید داراي شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات 

ب ـ عدم محکومیت جزائي مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات 
اسالمي 

ج ـ تمکن مالي
دـ عدم حجر

هـ ـ سالمت جسمي و رواني الزم و توانایي عملي براي نگهداري و تربیت 
کودکان و نوجوانان تحت سرپرستي

وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل
زـ صالحیت اخالقي 

ح ـ عدم ابتالء به بیماري هاي واگیر و یا صعب العالج
ط ـ اعتقاد به یکي از ادیان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران
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سـرپرستي  تحت  افراد  و  سرپرسـت  مـیان  دیني  اشتـراکات  رعایت  1ـ  تبصره 
مسلمان،  غیر  نوجوان  و  کودک  مصلحت  رعایت  با  صالح  دادگاه  است.  الزامي 

سرپرستي وي را به درخواست کنندگان مسلمان مي سپارد.
تبصره 2ـ در صورتي که متقاضي سرپرستي، ادعاي یافتن طفلي را کند و ادعاي 
وي در دادگاه ثابت شود، چنان چه واجد شرایط مندرج در این قانون براي سرپرستي 

باشد، در اولویت واگذاري سرپرستي قرار مي گیرد.

ماده ۷ ـ درخواست کنندگان نمي توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستي 
یک  اعضاي  سرپرستي،  تحت  نوجوانان  یا  کودکان  که  مواردي  در  مگر  کنند، 

خانواده باشند.
ماده ۸ ـ سپردن سرپرستي افراد موضوع این قانون در صورتي مجاز است که داراي 

یکي از شرایط ذیل باشند:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدري آن ها وجود نداشته 

باشد.
ب ـ پدر، مادر، جد پدري و وصي منصوب از سوي ولي  قهري  آن ها در قید 

حیات نباشند.
جـ  افرادي که سرپرستي آن ها به موجب حکم مراجع صالحیتدار به سازمان 
سپرده شده اند و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آن ها به سازمان، پدر یا مادر 
و یا جد پدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آن ها 

مراجعه نکرده باشند.
د ـ هیچ یک از پدر، مادر و جد پدري آن ها و وصي منصوب از سوي ولي 
قهري صالحیت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این 

امر حتي با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
تبصره 1ـ چنان چه پدر یا مادر یا جد پدري کودک یا نوجوان و وصي منصوب 
از سوي ولي قهري مراجعه کنند، دادگاه در صورتي که آن  ها را واجد صالحیت الزم 
ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمي نیز کودک یا نوجوان را تهدید 
نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد 

آن ها حکم صادر مي کند، در غیر این  صورت حکم سرپرستي ابقاء مي شود.
تبصره 2ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر یک از آن ها و وجود 
شرایط، سرپرستي به وي واگذار مي شود و در صورت تعدد تقاضا و یکساني شرایط 
متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب مي گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم، بین 
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اقارب طبقه سوم بدین  نحو عمل مي شود.

ماده ۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص 
دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آن ها به سرپرستي احراز شود و واجد شرایط مذکور در 

ماده )8( این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون مي شوند.
ماده ۱۰ـ در کلیه مواردي که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدري یا وصي منصوب 
باشند،  نداشته  ناظر  یا  امین  با ضم  ولو  را  قهري صالحیت سرپرستي  ولي  از سوي 
دادگاه مي تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد )1184( و )1187( قانون مدني و 
با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکي از 

درخواست کنندگان سرپرستي واگذار کند.
و  گردد  ارائه  سازمان  به  باید  سرپرستي  درخواست کنندگان  تقاضانامه  ۱۱ـ  ماده 
نظر کارشناسي آن را  به اعالم  ماه نسبت  از دو  سازمان مکلف است حداکثر پس 
به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ 
نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمایشي شش ماهه اقدام مي کند. قرار 

صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابالغ مي شود.
ماده ۱۲ـ دادگاه مي تواند در دوره سرپرستي آزمایشي، در صورت زوال و یا عدم 
تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضاي دادستان و یا سرپرست منحصر 
یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطالع قبلي سازمان و همچنین با تقاضاي سازمان 

قرار صادره را فسخ کند.
ماده ۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستي آزمایشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با 
رعایت مفاد مواد )14( و )15( این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستي و ابالغ آن 

به اشخاص مذکور در ماده )11( مي کند.
دادگاه در صورتي حکم سرپرستي صادر مي کند که درخواست کننده  ماده ۱۴ـ 
سرپرستي بخشـي از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستي 
تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي 
که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عیني از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت 
نیست و سرپرستي کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبي به 
تملیک بخشي از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و 

انجام دستور، حکم سرپرستي صادر مي کند.
تبصره ـ در صورتي که دادگاه تشخیص دهد که اعطاي سرپرستي بدون اجراي 
مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستي اقدام 
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مي کند.

ماده ۱۵ـ درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستي باید متعهد گردند 
که تمامي هزینه هاي مربوط به نگهداري و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستي را 
تأمین کنند. این حکم حتي پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین 
سرپرست جدید، براي کودک یا نوجوان جاري است. بدین منظور سرپرست منحصر 
یا سرپرستان، موظف اند با نظر سازمان خود را نزد یکي از شرکت هاي بیمه به  نفع 

کودک یا نوجوان تحت سرپرستي بیمه عمر کنند.
تبصره ـ در صورتي که دادگاه تشخیص دهد که اعطاي سرپرستي بدون اجراي 
مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستي اقدام 

مي کند.

ماده ۱۶ـ اموالي که در مالکیت صغیر تحت سرپرستي قرار دارد، درصورتي اداره 
آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده مي شود که طفل فاقد ولي قهري باشد و یا 
ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائي 

قیمومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده ۱۷ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربیت و 
نفقه، با رعایت تبصره ماده )15( و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد است. 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستي نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات 

متناسب با شأن وي را رعایت کند.
ماده ۱۸ـ صدور حکم سرپرستي، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري که به 

موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا مي گیرد، نمي شود.
از  یکي  مشمول  که  سرپرستان  یا  منحصر  سرپرست  فوت  صورت  در  ۱۹ـ  ماده 
صندوق هاي بازنشستگي بوده اند، افراد تحت سرپرستي در حکم افراد تحت تکفل 
وظیفه  مستمري  مزایاي  از  جدید  سرپرست  تعیین  تا  و  می شوند  محسوب  متوفي 

بازماندگان برخوردار خواهند شد.
یا  سرپرستان  از  یک  هر  جدایي  و  مستقل  زندگي  یا  فوت  صورت  در  ۲۰ـ  ماده 
وقوع طالق بین آن ها، دادگاه مي تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این 
قانون، سرپرستي کودک یا نوجوان را به یکي از زوجین یا شخص ثالث واگذار کند. 

رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروري است.
ماده ۲۱ـ شخصي که سرپرستي افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده مي گیرد از 
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مزایاي حمایتي حق اوالد و مرخصي دوره مراقبت براي کودکان زیر سه  سال )معادل 
از  نیز  سرپرستي  تحت  نوجوان  یا  کودک  است.  بهره مند  زایمان(  دوره  مرخصي 

مجموعه مزایاي بیمه و بیمه هاي تکمیلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.
ماده ۲۲ـ پس از صدور حکم قطعي سرپرستي، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره 
ثبت احوال و اداره بهزیستي مربوط ابالغ مي شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام 
و نام خانوادگي کودک یا نوجوان تحت سرپرستي و همچنین مفاد حکم سرپرستي 
همچنین  کند.  وارد  سرپرست  زوجین  یا  سرپرست  شناسنامه  و  اسناد سجلي  در  را 
اداره ثبت احوال مکلف است تا شناسنامه جدیدي براي کودک یا نوجوان تحت 
سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت 
توضیحات مفاد حکم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدین واقعي وي را در صورت 

مشخص بودن، قید کند.
تبصره 1ـ اداره ثبت احوال مکلف است تا سوابق هویت و نسبت واقعي طفل را 

در پرونده وي حفظ کند.
به سن  رسیدن  از  پس  مي تواند  سرپرستي  تحت  نوجوان  یا  2ـ کودک  تبصره 
هجده سالگي، صدور شناسنامه جدیدي را براي خود با درج نام والدین واقعي در 
نام  نبودن  معلوم  در صورت  وي،  نظر  مورد  نام خانوادگي  یا  بودن،  معلوم  صورت 

والدین واقعي،  از اداره ثبت احوال درخواست کند.
تبصره 3ـ اجراي این ماده به موجب آیین نامه اي است که به وسیله سازمان ثبت 
احوال کشور و با همکاري سازمان تهیه مي شود و ظرف سه  ماه پس از الزم االجرا 

شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران مي رسد. 

ماده ۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستي از کشور، 
از  یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس  به موافقت سرپرست منحصر  منوط 

جلب نظر کارشناسي سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم مي کند.
تبصره 1ـ چنان چه خروج از کشور در دوره آزمایشي باشد، سرپرست منحصر 
یا سرپرستان باید تضمیني  مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره 
آزمایشي، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشي در 
به  عمل  را  اقدام الزم  از کشور  نوجوان در خارج  یا  مورد رعایت حقوق کودک 

آورد.
تبصره 2ـ در صورتي که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد، 
مانند سفر حج تمتع؛  مفاد این ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر 
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حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطالع دهند.
ماده ۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتي که ضرورت فسخ حکم سرپرستي را احراز 

کنند، مراتب را به دادگاه صالح اعالم مي کنند.
ماده ۲۵ـ حکم سرپرستي، پس از اخذ نظر کارشناسي سازمان، در موارد زیر فسخ 

مي شود:
الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده )6( این قانون منتفي گردد.

رفتار  سوء  صورتي که  در  سرپرستان  یا  منحصر  سرپرست  تقاضاي  ـ  ب 
کودک یا نوجوان براي هر یک از آن ها غیر قابل تحمل باشد.

ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.
د ـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدري کودک یا نوجوان و یا وصي 
منصوب از سوي ولي قهري در صورتي که صالحیت الزم براي سرپرستي 

را ولو با ضم امین یا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند.

ماده ۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را 
به دادگاه صالح اعالم کند. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش 
ازدواج را به دادگاه اعالم تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به 

صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند.
و  سرپرست  بین  آن،  از  بعد  چه  و  حضانت  زمان  در  چه  ازدواج  ـ  تبصره 
فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان،  

این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

یا سرپرستان  تعیین سرپرست  تا زمان  ماده ۲۷ـ در صورت فسخ حکم سرپرستي 
جدید، تغییري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.

ماده 28ـ افرادي که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستي قرار گرفته اند، مشمول 
مقررات این قانون می شوند.

به صورت  قانون  این  از تصویب  قبل  را  واجد شرایط  افراد  کساني که  ۲۹ـ  ماده 
غیرقانوني تحت سرپرستي قرار داده اند، مکلف هستند که ظرف شش ماه از تاریخ 
تعیین  ادامه سرپرستي  به  نسبت  دادگاه  و  نظارت سازمان  قانون تحت  این  تصویب 
تکلیف کنند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیر قانوني بوده و پیگرد قضائي 

خواهد داشت.
ماده ۳۰ـ افرادي که بنا به دالیل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستي کودک یا 
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نوجواني را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن 
شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستي آن ها حق تقدم دارند.

ماده ۳۱ـ ارائه مدارک و اطالعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستي، جز 
به سرپرست یا سرپرستان صرفاً در صورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا 

نوجوان و اجازه دادگاه امکان پذیر است.
و  کودکان  نگهداري  به  مربوط  امور  به  رسیدگي  براي  صالح  دادگاه  ۳۲ـ  ماده 

نوجوانان بي سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.
ماده ۳۳ـ در کلیه مواردي که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح براي کودکان 
و نوجوانان سرپرست تعیین مي گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأي را جهت 
اطالع به سازمان ارسال کند. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به 

این دسته از افراد نظارت کند.
دادرسي  آیین   و  مقررات جاري  و  قوانین  تابع  آراء صادره  به  اعتراض  ۳۴ـ  ماده 

حسب مورد خواهد بود.
ماده ۳۵ـ سازمان بهزیستي موظف است تا به  منظور راهنمایي و مشاوره افرادي که 
سرپرستي کودکان و نوجوانان را عهده دار مي شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دیني 
مربوط به امور فرزند خواندگي با همکاري مرکز مدیریت حوزه علمیه کند. واگذاري 

سرپرستي کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.
ماده ۳۶ـ به  منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و 
سرپرستي کودکان بي سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستي کشور و اختیار 
آیین نامه هاي  مؤسسات،  و  شرایط  واجد  خانواده هاي  به  آن ها  سرپرستي  واگذاري 
اجرایي این قانون با پیشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دادگستري 
و کشور ظرف سه  ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه مي شود و به تصویب هیئت 

وزیران مي رسد.
مصوب  بي سرپرست  کودکان  و  زنان  تأمین  قانون  ماده)4(  بند)3(  ۳۷ـ  ماده 
1371/8/24 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 لغو 

مي گردد.
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