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«ایران» از طرح نمایندگان مجلس برای مدیریت توزیع مواد مخدر گزارش میدهد

حق بهرهمندی از حمایتهای قضایی

جیره مخدرهای قانونی برای شهروندان محترم معتاد

معنای توزیع تریاک دولتی چیست؟
حمیدرضا بازگشا

مصرفموادمخدرواعتیادایرانیانبهاینافیونازدورانصفویهباکشتخشخاش
آغاز شـــد و بتدریج دامنه و گستره آن عالوه بر دربار به شـــهرها و روستاهای کشور نیز
ســـرایت کرد؛ البته برخی دیگر از کارشناســـان بر این باورند که بشـــر از همان دوران
ابتداییبایافتنگیاههاییتسکینبخشباموادمخدربرایتسکینآالمشآشناشد.
هر چند که طی مقطع کوتاهی در دوران صفویه کشـــت خشـــخاش ممنوع شـــد اما
نتیجهای حاصل نشـــد و در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود رســـید؛ پس از پیروزی
انقالب اســـامی نیز آیتاهلل خلخالی نخســـتین حاکم شـــرع جمهوری اســـامی
تالشهای فراوانی در این راســـتا انجام داد و قوانین اعدام نیز برای ســـوزاندن ریشه
اینبالیخانمانســـوزتصویبواجراییشداماآمارهانشانمیدهدکههیچکداماز
روشهای انجام شده نتوانست به منزله سدی محکم در برابر معتاد نشدن ایرانیان
به شـــمار رود .بهرهمندی از تجربیات دیگران از جمله مؤلفههایی اســـت که از منظر
عقلی و حتی شرعی همیشه مورد توجه اندیشـــمندان بوده است،چرا که اگر چنین
نبودبسیاریازپیشرفتهایبشریحاصلنمیشد؛خوشبختانهکمیسیونحقوقی
وقضایی مجلس شورای اسالمی سرانجام به این نتیجه رسید که باید با بهرهمندی از
تجریباتسایرکشورهادرزمینهمبارزهباقاچاقموادمخدرواعتیاد،گامهایمناسب
تر در این راســـتا بردارد و بر همین اســـاس نیز لوایحی همچون اصالح قانون اعدام
قاچاقچیانیاتوزیعموادمخدردرراستایگسستنزنجیرهبینتوزیعومصرفکننده
موادمخدرارائهکند.
ëëقانونمندسازیمصرف
سـ ــعید صفاتیان رئیـ ــس کار گـ ــروه کاهش
تقاضادرکمیتهمستقلمبارزهباموادمخدر
مجمعتشخیصمصلحتنظامدرهمین
زمینهبهخبرنگار«ایران»میگوید«:درسال
 82دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر
بحثی را بهعنوان مدیریت مصرف مطرح
کرد کـ ــه این دیـ ــدگاه به معنای کـ ــم کردن
ارتباطبینمصرفکنندهوقاچاقچیبود.
سـ ــال  85نیز طرحی با عنوان ارائه مواد
مخـ ــدر به افراد بـ ــاالی  50سـ ــال در صحن
علنـ ــی مجمع تشـ ــخیص مصلحت نظام
رأی آورد ولـ ــی بعدها در مسـ ــیر ابالغ دچار
مشـ ــکالتی شـ ــد و دولتهای نهـ ــم و دهم
این موضوع را پیگیری نکردند تا اینکه سال
گذشـ ــته با توجه به ابالغ سیاستهای کلی
نظام در برنامه ششـ ــم توسـ ــعه در مجمع
تشـ ــخیص مصلحت نظام مصوب شد تا
مدیریـ ــت مصـ ــرف را ب ه بند  57کـ ــه حوزه
تخصصی مواد مخدر بود ،آورده شـ ــود؛ بر
همین اساس در بند  57آمده است که باید
از طریق سیاس ـ ـتهای کلی مبـ ــارزه با مواد
مخدر و مدیریت مصرف  25درصد اعتیاد
را کاهش داد.
بر همین اساس معتقدم این مباحثی
کـ ــه در مورد مدیریت مصـ ــرف مواد مخدر
مطرح میشـ ــود اتفاق جدیدی نیست .به
طور نمونه طی سـ ــالهای گذشـ ــته بنده به
ت و گوهای رسـ ــانهای اعالم
دفعات در گف 
کـ ــردهام که نیازمنـ ــد تشـ ــکیل اتاقهایی با
عنوانتزریقبرایمعتادانهستیم.
بـ ــرای آنکه معتـ ــادان تزریقـ ــی را به آن
مکانهـ ــا بـ ــرده یا خودمـ ــان بدانهـ ــا مواد
مخدر بدهیم یا خودشـ ــان همان جا تزریق
کنند تا دچـ ــار بیماریهایی همچـ ــون ایدز
نشوند ».وی در مورد جایگزینی مواد مخدر
نیز میافزاید« :میتـ ــوان تریاکهایی که از
قاچاقچیان گرفته میشود و ناخالصیهای
زیادی هم دارند با درصد خلوص استاندارد
بهمعتادانارائهکنیم.
تریاکـ ــی که هماکنون در کشـ ــور مصرف
میشود دارای درصد خلوص بسیار پایین
است و مثل  50سال قبل نیست.
می توان کشفیات مواد مخدر همچون
تریاک را با اصـ ــاح ناخالصی به معتادان
دهیـ ــم اما باید توجه داشـ ــت کـ ــه باید این
کارهـ ــا از طریـ ــق مراکز بهداشـ ــت و درمان
صورت پذیرد .نکته دیگری هم که مهم به
شمار میرود این اسـ ــت که این مواد از چه
طریقی باید ارائه شـ ــود؟ نباید بـ ــه گونهای
باشـ ــد که در خیابانها و مغازههایی باشند
که تابلوی فروش مواد مخدر را نصب کنند؛
بلکه باید مراکز بهداشـ ــتی با یک سیسـ ــتم
قضایی تشکیل شـ ــود که مسئولیت آن نیز
بر عهده سـ ــتاد مبارزه با مواد مخدر باشـ ــد.
هیچ دسـ ــتگاه اجرایـ ــی دیگـ ــر نمیتواند از
لحاظ قانونی جایگزین ستاد مبارزه با مواد
مخـ ــدر در این امر باشـ ــد ».صفاتیان یادآور
شـ ــد« :همچنین بـ ــرای این موضـ ــوع باید
شـ ــرایطی خاص را مقرر کرد که چه کسانی
با چه شرایطی میتوانند از این مواد مخدر
اسـ ــتفاده کنند .ذکر این نکته حائز اهمیت
اسـ ــت که برای مواد مخدرسنتی جایگزین
داریـ ــم اما بـ ــرای مواد روانگـ ــردان همچون
شیشه و غیره دارویی جایگزین نداریم و بر
همین اساس از داروهایی که درصد خلوص
پایین تـ ــری که عـ ــوارض کمتری نیـ ــز دارد
استفاده میشـ ــود .این پیشنهاد کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شـ ــورای اسالمی
در واقع انتخاب بین بد و بدتر است و به آن
برنامهکاهشآسیبنیزگفتهمیشود».وی
خاطرنشان کرد« :قانونمند کردن مصرف
مواد مخدر به توسـ ــعه آن نمیانجامد؛ به
طـ ــور نمونه حدود یک سـ ــال پیش در پنج
ایالت امریکا این اقدام با رأی مردم صورت
گرفته شـ ــد و آمارها نشـ ــان داد کـ ــه جرم و

جنایت بشدت کاهش یافت .همچنین این
امر در برخی کشـ ــورهای اروپایی عملیاتی
شـ ــده و عـ ــاوه بر کسـ ــب نتایج مناسـ ــب و
مطلوب ،سبب کاهش قاچاق شده است.
نکته دیگری که حائز اهمیت به شـ ــمار
میرود این اسـ ــت که طرح مذکور بخشی از
قانونمندسازیمصرفموادمخدراست.
در کشـ ــورهای دنیا ،جـ ــرم زدایی ،جرم
انـ ــگاری ،کیفرزدایـ ــی ،قانونمندسـ ــازی یـ ــا
طبیسازی دارو وجود دارد که میتوان برای
قطع ارتباط بین مصرفکننده و قاچاقچی
از دارو استفاده کرد؛ حال این دارو میتواند
شـ ــربت تریاک باشـ ــد که از خـ ــود تریاک به
دسـ ــت میآید یا قرصی باشـ ــد که از شیشه
یا موادی شـ ــبیه آن به دست میآید .حتی
میتوانیـ ــم قانونمندسـ ــازی کنیـ ــم؛ بدین
معنا که قانونگذار در شرایطی به فرد اجازه
میدهـ ــد که مـ ــواد مخدر مصـ ــرف کند که
البته این با آزادسـ ــازی مصرف مواد مخدر
بسیار تفاوت دارد .در آزادسازی به معتادان
میگویند که هر کاری دوسـ ــت دارید؛ انجام
دهیـ ــد و بروید سـ ــرچهارراهها مـ ــواد مخدر
مصرف کنید اما ما نه دنبال آن هسـ ــتیم و
نه تفکر آزادسـ ــازی داریـ ــم بلکه اهتمام به
قانونمندسـ ــازی داریم .برای موفقیت این
برنامه در کشور باید به ماده 15قانون مبارزه
با مواد مخدر نگاه علمیتر و بهتری شود و
آن را بتوانیم در کشور توسعه دهیم».
وی در پاسـ ــخ به سـ ــؤال دیگـ ــری درباره
تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقالب
ب ه صورت توزیع کوپنی مـ ــواد مخدر انجام
میشـ ــد ،گفت :واقعیت این است که بنده
از سـ ــال  82این موضـ ــوع را مطرح میکنم
که راه را اشـ ــتباه رفتهایم،هر چند که برخی
از برنامـ ــه هایمـ ــان موفقیتآمیـ ــز بـ ــوده و
نمیتوان گفت که بد عمل شـ ــده است اما
بـ ــر این باوریم که ضعیف عمـ ــل کردهایم.
همچنین کسـ ــی نمیخواهـ ــد در این طرح
کوپنی به مصرفکنندگان مواد مخدر ارائه
دهـ ــد به گونهای که هماکنون نیز افرادی که
بهمراکزدرمانمراجعهمیکنند؛شناسنامه
و کارت درمان دارند .کارت درمان هماکنون
در اغلب کشـ ــورهای اروپایی وجود دارد به
گونهای که هر پزشکی با بارکدی که بیمارش
دارد از رونـ ــد بیمـ ــاری و اعتیـ ــاد وی باخبـ ــر
یشود».
م 
همچنین محمـ ــدکاظمی نایب رئیس
کمیسیون حقوقی وقضاییمجلس شورای
اسـ ــامی نیز بـ ــه خبرنگار«ایران»میگوید:
«این بحث پیشـ ــنهادی بود که توسط یکی
از اعضای کمیسیون مطرح شد که هر چند
تصویب شده اما خام بوده و نیاز به توضیح،
تبیین ،آییننامه و غیره دارد .انگیزه طراح
هم این بود که رابطه بین معتاد و قاچاقچی
یامصرفکنندهوفروشندهراقطعکند؛بلکه
بتوانیم در مسـ ــیر مبارزه گامهای بیشتری
برداریم .از طرفی هم روزانه شـ ــاهد فوت 6
معتاد در کشور به سبب عرضه مواد مخدر
بـ ــا ناخالصیهای فراوان هسـ ــتیم و یکی از
دالیل این طرح نیز همین امر بودهاسـ ــت.
کمیسیون حقوقی وقضاییمجلس شورای
اسالمی مقرر کرده که دولت ظرف سه سال
این اقدام را انجام دهد و آیین نامه اجرایی
آن هم بایـ ــد تصویب و اجرا شـ ــود .برنامه
توزیـ ــع مواد مخدر بین معتـ ــادان در دوران
قبل از انقالب هم بوده است اما باید منتظر
ماند تا دید در صحن علنی مجلس شورای
اسـ ــامی چه اتفاقی میافتد و آیا این طرح
رأی کافی را میآورد».
ëëتوزیعهدفمندتریاک
نماینده مردم مالیر اسـ ــتان همدان در
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی میافزاید« :این
طرح فقط در کمیسیون مطرح شده است
و قوه قضائیه یا سـ ــتاد مبارزه با مواد مخدر
اظهار نظر قبلی در این موضوع نداشته اند.
معتقدم اگر این ماده به تصویب برسد باید

ëëعبدالعلی میرکوهی:
معضل قاچاق مواد
مخدر با نمونههای
مشابه این طرح در
برخی کشورها حل شده
و دولتها خودشان
مراکزی ایجاد کردهاند تا
معتادان با حضور در آن
اماکن عالوه بر دریافت
موادی که ناخالصی
کمتری دارند شروع به
ترک استعمال مواد
مخدر بکنند

ëëحجتاالسالم
حسن نوروزی :مصوبه
کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس شورای
اسالمی به معنای کوپنی
شدن مواد یا برگشت
به قبل از انقالب و آزاد
شدن تریاک نیست؛
بلکه سعی دارد تا از
طریق شناسایی و تأمین
نیاز معتادان به نحو
صحیح با استفاده از
موادی رقیقتر درمان و
معالجه آنها انجام شود

مواد مخدر را به افرادی بدهیم که آمادگی
ترک اعتیاد در اردوگاهها را دارند؛ یعنی اگر
معتادی قصد ترک اعتیادش را دارد در این
اماکن حضور یابد و بتدریج مواد ارائه شده را
رقیـ ــق و کم میکنیم تا فرد به حالت عادی
برگـ ــردد و آثار مواد مخدر از بدن بیمار دفع
شود .اینکه براحتی در جامعه عرضه شود؛
چنین چیزی صحت نداشـ ــته و کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شـ ــورای اسالمی
نیز در پی این امر نیست».
احمـ ــدهمتـ ــی سـ ــخنگوی کمیسـ ــیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
نیـ ــز در همیـ ــن زمینه بـ ــه خبرنـ ــگار «ایران
»اظهار میدارد« :بسـ ــیاری از کارشناسـ ــان
و مسـ ــئوالن کشـ ــوری بـ ــا این طـ ــرح موافق
هسـ ــتند و معتقدند میتواند منشـ ــأ خوبی
برای کاهش آثـ ــار مخرب اعتیاد در کشـ ــور
شود .برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی نیز که اتفاقاً
نمایندهمناطقیازکشورهستندکهبیشترین
قاچاق مواد مخدر است؛ هم بر این باورند
که طـ ــرح مذکـ ــور میتواند عامـ ــل کنترلی
قلمداد شود .بایستی منتظر ماند و کارهای
کارشناسـ ــانه بیشـ ــتری روی طرح یاد شده
ارائه داد تا تمام نتایج آن به دقت استخراج
شود،البته نباید مسائل کنونی کشور را با 40
سـ ــال قبل مقایسـ ــه کرد و باید با وضعیت
موجود اقدامات کارشناسـ ــانه انجام شود و
اگر تمامی مالحظات نظر مثبت داشـ ــتند
آنگاه این طرح اجرایی شود ».وی میگوید:
«شرایط هر مقطع از تاریخ اقتضای اقدامی
خاص را میطلبد به طور نمونه اگر شرایط
بحرانی و جنگی در جامعه وجود دارد یک
اسـ ــتراتژی خاص پیگیـ ــری میشـ ــود و اگر
شـ ــرایط متفاوت از حاالت ذکر شـ ــده باشد
اقدامـ ــات دیگـ ــری پیریزی میشـ ــود و بر
همین اساس نمیتوان وضعیت کنونی را
با دوران قبل از انقالب قیاس کرد و مشـ ــابه
دانست .شـ ــاید در دوران قبل از انقالب این
طرح موفق بوده اما باید بررسـ ــی شـ ــود که
آیا در این دوران نیـ ــز میتواند طرح مذکور
عملیاتیوموفقیتآمیزباشد؟»

ëëسعید صفاتیان:
کسی نمیخواهد در
این طرح کوپنی به
مصرفکنندگان مواد
مخدر ارائه دهد به
گونهای که هماکنون
نیز افرادی که به مراکز
درمان مراجعه میکنند؛
شناسنامه و کارت درمان
دارند

وی با اشـ ــاره به طرح متـ ــادون درمانی
در کشـ ــور یادآور میشـ ــود« :بـ ــه نظرم این
طرح موفقیـ ــت کاملی نداشـ ــته و از لحاظ
نسبی بسیار کم توانسته به اهدافش برسد.
منتهـ ــا طرح جدید بحثی نو بوده و سـ ــعی
دارد حلقه قاچـ ــاق و مصرفکننـ ــده مواد
مخدر را از بین ببرد و سـ ــبب کنترل بیشتر
شود ».همتی یادآور میشـ ــود« :رأیگیری
در مـ ــورد طرح در کمیسـ ــیون بهداشـ ــت و
درمان مجلس شورای اسالمی انجام نشده
و منتظر نظر کارشناسـ ــان هستیم .مشابه
ایـ ــن طرح در برخی کشـ ــورها اجرا شـ ــده و
موفقیتآمیز هم بوده است اما همانگونه
که عنوان شد؛ شـ ــرایط هر کشور متفاوت از
بقیه اسـ ــت و باید بر اساس مدل بومی آن
منطقه اقدامات الزم صورت گیرد».
عبدالعلی میر کوهی معاون حقوقی و
پارلمانی وزیر دادگسـ ــتری نیز به خبرنگار
«ایـ ــران» میگویـ ــد« :طرح حـ ــذف اعدام
از برخـ ــی قاچاقچیـ ــان مـ ــواد مخـ ــدر یک
ماده خوب دیگری نیز داشـ ــت که آنهم
ایـ ــن بود کـ ــه مثـ ــل کشـ ــورهای اروپایی که
مراکزی را برای معتادان ایجاد میکنند تا
نیازهایشان تأمین شود در ایران هم چنین
اقداماتـ ــی صـ ــورت بگیـ ــرد .این طـ ــرح در
کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و به
صحن ارائه شده است که میتواند زمینه
قاچـ ــاق و خرید و فروش مـ ــواد مخدر را از
بین ببرد چرا که کنترلش دیگر در دسـ ــت
دولت است.
معضلقاچاقموادمخدربانمونههای
مشـ ــابه این طـ ــرح در برخی کشـ ــورها حل
شـ ــده و دولتها خودشـ ــان مراکزی ایجاد
کردهانـ ــد تا معتادان با حضور در آن اماکن
عالوه بـ ــر دریافت مـ ــوادی کـ ــه ناخالصی
کمتری دارند شروع به ترک استعمال مواد
مخـ ــدر بکنند ».این طـ ــرح میتواند عالوه
بر گسسـ ــتن زنجیره قاچاق سـ ــبب کاهش
بیمارهایمصرفکنندگانموادمخدرشود
که در جامعه هسـ ــتند .وی ادامه میدهد:
«این طـ ــرح در صورت تصویب جزو قانون
مبارزه با مواد مخدر میشـ ــود؛ هر چند که

ëëمحمد کاظمی:
معتقدم اگر این ماده
به تصویب برسد باید
مواد مخدر را به افرادی
بدهیم که آمادگی ترک
اعتیاد در اردوگاهها را
دارند؛ یعنی اگر معتادی
قصد ترک اعتیادش
را دارد در این اماکن
حضور یابد و بتدریج
مواد ارائه شده را رقیق و
کم میکنیم

این قانون به طور کلی ممکن اسـ ــت مورد
بازبینی قرار گیرد».
میر کوهی در مورد نظر شورای نگهبان
نیز خاطرنشـ ــان میسـ ــازد :معتقـ ــدم این
طرح مشکل شـ ــرعی ندارد و فکر نکنم به
مشکلی در این زمینه گرفتار شود اما شاید
در بحـ ــث تأمیـ ــن مالـ ــی طـ ــرح ایرادهایی
همچون مغایرت با اصل 75قانون اساسی
داشـ ــته باشـ ــد .در این اصل آمده است که
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی
که نمایندگان در خصـ ــوص لوایح قانونی
عنـ ــوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی
یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد،
در صورتـ ــی قابـ ــل طرح در مجلس اسـ ــت
که در آن طریـ ــق جبران کاهـ ــش درآمد یا
تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
امـ ــا چون بخـ ــش اصلی طرح کـ ــه محدود
شـ ــدن مجازات اعـ ــدام قاچاقچیـ ــان مواد
مخدر بوده این ماده به نظر نمیرسـ ــد که
از طرف شـ ــورای نگهبان مخالف شـ ــرع یا
قانون اساسـ ــی شناخته شـ ــود و به احتمال
زیـ ــاد به تأیید ایـ ــن نهاد میرسـ ــد .معاون
حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح
میکنـ ــد« :دولت موافق این طرح اسـ ــت و
قوه قضائیه نیز بـ ــا اصل قضیه که محدود
کردن این معضل اسـ ــت؛ موافقـ ــت دارد.
وزارت دادگستری هم به تبع قوای مجریه و
قضائیه موافق چنین طرحی است».
ëëتفسیرنادرستیکطرح
حجتاالسالمحسننوروزیسخنگوی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسـ ــامی نیـ ــز در همیـ ــن زمینه بـ ــه« ایران
»میگوید« :متأسـ ــفانه چند صباحی است
که برخی ا رسـ ــانهها مدعی شدهاند که قرار
اسـ ــت مواد مخدر به صـ ــورت دولتی توزیع
شـ ــود که به هیچ عنوان صحت نداشـ ــته و
قلب حقیقت و واقعیت است.
دلیـ ــل اصلی تدویـ ــن این طـ ــرح قطع
ارتبـ ــاط و رابطـ ــه میـ ــان قاچاقچـ ــی و افراد
معتاداست؛اماچنینادعاهایناصحیحی
مطرح میشود که شائبه اهتمام برخیها را
برای ملغی سـ ــاختن ماده واحده الحاقی
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ëëاحمد همتی :بایستی
منتظر ماند و کارهای
کارشناسانه بیشتری روی
طرح یاد شده ارائه داد تا
تمام نتایج آن به دقت
استخراج شود،البته
نباید مسائل کنونی کشور
را با  40سال قبل مقایسه
کرد و باید با وضعیت
موجود اقدامات
کارشناسانه انجام شود و
اگر تمامی مالحظات نظر
مثبت داشتند آنگاه این
طرح اجرایی شود

به مـ ــاده  45قانون مبارزه بـ ــا مواد مخدر را
تقویتمیکند.
در ایـ ــن طـ ــرح دولت موظف میشـ ــود
به گونهای صحیح نسـ ــبت بـ ــه تأمین نیاز
معتـ ــادان اقـ ــدام کند تـ ــا عالوه بـ ــر درمان
معتادان درمـ ــان ،سـ ــبب کاهش مصرف
مـ ــواد مخدر و نیـ ــز قطع شـ ــدن رابطه بین
قاچاقچـ ــی و مصرفکننـ ــده شـ ــود ».وی
خاطرنشـ ــان کرد« :البته نحوه اجرا ،مربوط
به آیین نامهای است که ستاد مبارزه با مواد
مخـ ــدر تهیه خواهد کرد تـ ــا اگر به تصویب
هیأت وزیران برسـ ــد؛ گامهای بعدیش نیز
برداشته شود .مصوبه کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس شورای اسالمی به معنای
کوپنـ ــی شـ ــدن مواد یا برگشـ ــت بـ ــه قبل از
انقالب و آزاد شـ ــدن تریاک نیسـ ــت؛ بلکه
سـ ــعی دارد تا از طریق شناسـ ــایی و تأمین
نیاز معتادان به نحو صحیح با اسـ ــتفاده از
موادی رقیقتر درمان و معالجه آنها انجام
شـ ــود ».نوروزی ادامه میدهـ ــد« :جزئیات
بنـ ــد توزیع مـ ــواد مخـ ــدر دولتی منـ ــوط به
آییـ ــننامهای اسـ ــت که بـ ــا هماهنگی قوه
قضائیه ،وزارت دادگسـ ــتری و ستاد مبارزه
با مواد مخـ ــدر و در نهایت تصویب دولت
تدویـ ــن خواهـ ــد شـ ــد؛ از همیـ ــن رو دولت
باید به موضوع های مختلـ ــف اجرای این
بند توجه داشـ ــته باشد .همچنین مباحث
مربـ ــوط به نحـ ــوه شناسـ ــایی معتـ ــادان یا
صدور دفترچهای برای آنان جهت کنترل،
نحـ ــوه توزیع و اینکـ ــه از طرف چه مرجعی
مواد مخدر توزیع شود یا اینکه مواد مخدر
به چه میـ ــزان به معتادان تعلق گیرد یا به
چه سـ ــنی از افراد معتاد مواد مخدر دولتی
داده شـ ــود ،از جمله موضوع هایی اسـ ــت
کـ ــه دولت در آیین نامه مذکور تکلیف آنها
را باید مشـ ــخص کند .سـ ــتاد مبارزه با مواد
مخدر و سایر دستگاهها با استفاده از تجارب
کسـ ــب شـ ــده میتوانند آییننامـ ــه قانون
مذکور را بـ ــرای کاهش مصرف مواد مخدر
اصالح کنند ،بنابراین کلیات باید در صحن
مجلـ ــس تعییـ ــن تکلیـ ــف و تصمیمهای
بعدی به دولت و قوه قضائیه واگذار شود».

قانون
یکی از دغدغههای همیشـــگی انســـان ،داشتن امنیت
اســـت و دارا بـــودن «امنیـــت شـــخصی» بهعنـــوان
دکتر موسی پیریایی
مهمترین جلوه آزادی در هر جامعه به شمار میرود.
حقوقدان
ایـــن حـــق در فرآیند دادرســـی کیفری معنـــا و مفهوم
مهمتر و برجسته تری پیدا میکند.
احساس امنیت برای بزه دیده یک حق است که برای نهادهای رسمی ایجاد
تکلیف میکند .ســـاز و کارهای قانونی باید به شـــکلی تنظیم و اجرا شوند که
تضمینکننده این حق برای بزه دیده در همه فرآیند دادرسی کیفری باشند
که میتوان از آن بهعنوان دادرســـی امنیت محور یاد کرد .هر گاه بزه دیده با
خاطری آســـوده و بدون هیچ گونه نگرانی در فرآیند دادرسی کیفری شرکت
نماید ،دادرسی کارآمدتر میشود و سبب آسانی در رسیدگی ،کشف موضوع
و جمعآوری دلیل میشود.
البتـــه دیگـــر بازیگران عرصه دادرســـی هم که بـــه نوعی مرتبط بـــا بزه دیده
هســـتند باید از این حق بهرهمند شـــوند ،همانند شـــهود و گواهان ،همچنان
که در بسیاری از کشورها ،تضمینات کیفری برای آن پیشبینی شده است.
در بســـیاری از کشـــورها نیز مراکز خدماترســـانی بـــه این گونه افـــراد که به
صورت دولتی یا محلی اداره میشـــوند ،تأسیس شده است .بهعنوان نمونه
در انگلستان «مرکز حمایت از بزه دیدگان و خدماترسانی به شهود» وجود
دارد .این مرکز توسط نیروهای داوطلب همراه با کارمندان حقوق بگیر اداره
میشود .موضوع خدماترســـانی در حقیقت ،آشنا ساختن شهود با فرآیند
رســـیدگی در دادگاه و حفاظت و حمایت از آنان در جریان دادرســـی اســـت.
جالب اینجاســـت کـــه  97درصد از پروندههـــای ارجاعی ،بـــا موفقیت مورد
حمایت قرار گرفته شده است.
سیاســـت تقنینـــی حمایت گرایانـــه ،در قانون آیین دادرســـی کیفری جدید،
نمود پیدا کرده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
الـ ــف -قانونگـ ــذار بـ ــرای بازپرسـ ــی تکلیفـ ــی را در بـ ــاب حمایـ ــت از افـ ــراد
شرکتکننده در یک فرآیند دادرسی کیفری در ماده  97قانون آیین دادرسی
کیفری  1392پیشبینی کرده اسـ ــت .بزه دیده این حق را دارا شده است که
اگر احسـ ــاس ناامنی در برابر تهدیدها نمود ،از بازپرس درخواست نماید که
از وی حمایت شـ ــود .بازپـ ــرس در صورت ضرورت ،انجـ ــام برخی اقدامات
احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد .ضابطان مکلف هستند
کـ ــه دسـ ــتورها را انجام دهند و نتیجـ ــه کار را نیز به بازپرس گـ ــزارش نمایند.
آشـ ــکار اسـ ــت که اقدامات احتیاطی بازپرس و ضابطان دادگستری باید در
حد ضرورت باشـ ــد چرا که ممکن اسـ ــت حقوق و آزادیهـ ــای افراد و بویژه
متهم به خطر بیفتد.
ب -حق برداشـــتن امنیت نســـبت به تمامیت جسمانی ،روحی و شخصیت
فردی و اجتماعی بزه دیده قابل اعمال اســـت که این امر در ماده  101قانون
آیین دادرسی کیفری  92با عنوان «حق حمایت از بزه دیده درباره جلوگیری
از دسترســـی متهـــم به اطالعات فرد بزه دیده» مطرح شـــده اســـت .در این
ماده بازپرس مکلف اســـت که هر گاه دسترسی به اطالعات فردی بزه دیده
همچون نام و نام خانوادگی ،نشـــانی و شـــماره تلفن احتمال خطر و تهدید
جدی علیه تمامیت جســـمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشـــته باشد،
تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطالعات در نظر بگیرد و
این امر در مرحله دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده نیز قابل اعمال است.
در مقام تجزیه و تحلیل این ماده ،نکات زیر را میتوان بیان کرد:
 -1تکلیـــف مقام قضایـــی :مقام قضایی رســـیدگیکننده (بازپـــرس یا رئیس
دادگاه) تکلیـــف دارد که تدابیری را پیشبینی و اجرا نماید تا از دسترســـی به
اطالعات بزه دیده جلوگیری شود.
 -2شـــرایط تکلیف :مقام قضایی با وجود چند شرط ،دارای تکلیف میشود.
نخســـت آنکه تشـــخیص دهد که دسترســـی بـــه اطالعات فردی بـــزه دیده،
موجـــب تهدید اســـت .دوم آنکه این تهدیـــد ،باید یک تهدید جدی باشـــد.
دیده میشـــود که از دید قانونگذار تهدید ممکن اســـت جـــدی یا غیر جدی
باشـــد .شاید مراد از تهدید جدی ،تهدیدی است که شرایط و اوضاع و احوال
موجود ،داللت بر امکان عملی کردن آن داشـــته باشد .در مقابل تهدید غیر
جدی ،تهدیدی است که بنابر یک وضعیت ویژه ،امکان اجرایی شدن فراهم
نباشـــد ،بهطور نمونه تهدیدکننده دارای توانایی جسمی یا غیر جسمی برای
اجرایی کردن آن نباشـــد .در هر صورت تشـــخیص جدی بودن یا نبودن یک
امر قضایی است که با مقام قضایی رسیدگیکننده است.
 -3تهدیـــد علیه بزه دیـــده :احتمال خطر و تهدید جدی بایـــد علیه تمامیت
جسمانی و حیثیت بزه دیده باشد .اینکه چرا قانونگذار تهدید علیه خانواده
بزه دیده بویژه همســـر یا فرزندان وی را مشـــمول حکم یاد شـــده قرار نداده
است ،جای پرسش دارد.
 -4اطالعـــات فردی :با به کار بـــردن واژه «از قبیل» ،هر گونـــه اطالعات را در
بـــر میگیرد .بنابراین هر امری که به طور رســـمی یا غیر رســـمی (عرفی) در
مفهوم اطالعات فردی گنجانده شـــود ،قابل بررســـی اســـت .همانند نشانی
اداره یا رایانامه.
 -5مقام قضایی رسیدگی کننده :چون این ماده در زیر فصل چهارم با عنوان
«وظایـــف و اختیارات بازپـــرس» آمده اســـت ،قانونگذار به منظـــور رفع هر
گونه شـــبهه ،در پایان ماده تصریح کرده اســـت که رعایت این امر در مرحله
رســـیدگی در دادگاه نیز بایـــد صورت بپذیرد .حال باید دیـــد که مقررات این
مـــاده در مرحلـــه تجدید نظر یا اجـــرای احکام نیز قابل رعایت اســـت؟ این
امـــر جای پژوهش و گفتمان دارد ولی به طور چکیده بیان میشـــود که چون
مفـــاد این حکم ،جنبه حمایتی دارد ،بایداین چتر حمایتی تا آخرین مراحل
فرآیند دادرســـی کیفری و چه بســـا مرحله پسادادرســـی ،باالی سر بزه دیده
وجود داشته باشد.
 -6نبودن ضمانت اجرا :با وجود ایجاد تکلیف برای مقام قضایی ،شوربختانه
برای انجام ندادن این تکلیف ،هیچ گونه ضمانت اجرایی پیشبینی نشـــده
است .در تبصره ماده  106آن قانون ،برای تخلف از تکلیفهای آمده در مواد
 ،102 ،95تبصره یک ماده  104 ،102و  ،16محکومیت انتظامی تا درجه چهار
در نظر گرفته شـــده است که خبری از ماده  101نیست و این یک کاستی است
که باید برطرف شود.
 -7شیوه جلوگیری از دسترسی به اطالعات :قانون از واژگان «تدابیر مقتضی»
اســـتفاده کرده است که چون اختیار مقام قضایی را بدون حد و مرز گسترش
داده اســـت ،ممکن است سبب آسیب به حقهای دفاعی متهم شود و بهتر
است که شیوههای این تدابیر در قانون یا آییننامه پیشبینی شوند .بنابراین
رئیس قوه قضایی شاید بتواند با صدور دستورالعملی این کاستی را برطرف
کنـــد .در هر صورت باید دید رویه قضایی به چه ســـمت و ســـویی میرود .در
اینجا مناسب است که با بهره بردن از تجربیات کشورهای پیش رو و صاحب
ســـبک ،مهمترین روشها توســـط رویه قضایی شناسایی شوند و مورد عمل
قرار بگیرند ،به برخی از این روشها اشاره میشود:
 گرفتـــن تعهد کتبـــی از کارمنـــدان تازه وارد ســـازمان و نهادهـــای دولتی وغیردولتی که موضوع فعالیت آنها به گونهای مربوط به بزه دیدگان اســـت،
مبنی بر اینکه هویت بزه دیدگان باید محفوظ بماند.
 برگزاری دورههای آموزش منظم برای کارکنان مربوط با موضوع حفاظتاز هویت بزه دیدگان.
 اطمینـــان از اینکه ســـامانههای رایانـــه ای ،به ســـامانههایی امنیتی مجهزهســـتند که بخوبـــی از اطالعـــات مربوط به هویـــت بزه دیـــد گان محافظت
میکنند یا گذر واژه رایانهها پیوسته تغییر داده شود]1[.
 آمـــوزش مقامـــات قضایـــی ،ضابطان و دیگر کنشـــگران دســـتگاه عدالتکیفری و تهیه و تصویب یک منشـــور اخالق رسانهای را میتوان به موارد یاد
شده ،افزود.

