
گزارش

مقدمه 
اعتیاد بزرگ ترین و ش��ایع ترین آس��یب اجتماعی و بالی 
خانمان س��وز اس��ت که تبعات وس��یع و متع��ددی نظیر 
س��رقت، ط��الق و بزه کاری را یدک می کش��د و هر س��اله 
هزاران نفر به ویژه جوان��ان را در دام خود گرفتار می کند. 
اعتیاد پدیده زندگی مدرن و مسئله اجتماعی بزرگی است 
که دامنه آس��یب زایی گروه س��نی خاصی را نمی-شناسد 
اما قش��ر جوان که نیروی مولد جامعه محس��وب می شود 
بیش��تر در معرض خطر گرفتاری با آن ق��رار دارند. اعتیاد 
آس��یبی چند علتی و پیچیده اس��ت که هر روز با ش��رایط 
و نمای��ه ای خاص رخ می نمایاند و همین مس��ئله س��طوح 
پیش��گیرانه و مقابله ای را برای دولت ها دش��وار کرده و آن 
را ملزم به ش��یوه های ش��ناخت ماهیت اعتی��اد و ارزیابی 
پیوس��ته روش های نوین ان می کند. اعتیاد به مواد مخدر، 
از دغدغه ه��ای مهم اجتماعی اس��ت که مه��ار آن در نگاه 
تصمیم س��ازان جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است چرا 
که زمینه ساز بروز آسیب ها و انحرافات اجتماعی می شود و 
خس��اراتی که از گرایش فرد به اعتیاد در حوزه خانوادگی، 
اخالق فردی، اقتصادی و س��المت به جامعه وارد می شود 
سنگین است. رویکرد کشور ایران در سال های قبل نسبت 
به آس��یب اعتیاد مقابله ای بوده و کمتر به مسئله مشارکت 
جمعی در مصون سازی و امور پیشگیرانه پرداخته شده بود 
اما، امروز اهمیت بعد پیش��گیری برجسته سازی شده است 
چرا که مقابله با باندهای سازمان یافته مافیایی مواد مخدر 
و پیچیدگی ه��ای این امر هزینه های س��ربار زیادی دارد و 
می طلبد که پیشگیری و مقابله با اعتیاد به صورت توام در 
سیاس��ت ها دنبال شود. کارشناس��ان امور اجتماعی بر این 
باورند که اعتیاد به عنوان یک آسیب هیچ گاه به طور کامل 
ریشه  کن نخواهد شد اما، با تدبیر و با استفاده از روش های 

علمی پیش��گیری و مقابله می توان 
ضریب آلودگی جامعه به این بالی 
خانمان سوز را تا حد ممکن کاهش 
داد. آگاهی و ش��ناخت در خصوص 
اعتی��اد در بین مردم و مس��ئوالن 
ضعیف اس��ت و نیاز است گام های 
اساس��ی در ای��ن بخش برداش��ته 

شود. 
در ح��وزه اعتی��اد اس��ت و جامعه 
فری��ب ای��ن تصور غل��ط را خورده 
که ایران با کش��ورهای تولیدکننده 
مواد افغانستان و پاکستان هم مرز 
اس��ت پس ترانزیت و وج��ود مواد 
افیونی در کش��ور اجتن��اب ناپذیر 
اس��ت. طیف بزرگ م��واد صنعتی 
که در کش��ور در حال تولید اس��ت 
ارتباطی به هم مرزی با کشورهای 
تولیدکنن��ده ن��دارد بنابرای��ن باید 

پیش��گیری و کنت��رل را از داخل مرزهای کش��ور ش��روع 
کرد. اعتیاد در دو حوزه مقابله و پیش��گیری تقسیم بندی 
ش��ده و رویکرد جامعه به موضوع اعتیاد در ایران بیش��تر 
مقابله ای اس��ت که پلیس س��مبل مبارزه با مواد مخدر به 
شمار می رود در حالی که در هیچ جای دنیا موضوع مقابله 
مطرح نیست بلکه رویکرد پیشگیری حرف اول را می زند. با 
وجود مراقبت و نگهبانی در مرز با کشورهای همسایه، اگر 
در گذش��ته ظرف ده دقیقه دسترسی به مواد مخدر زمان 
می برد اکنون این زمان به پنج قیقه کاهش یافته اس��ت و 
باید برای این معضل چاره اساسی کرد. رهبر معظم انقالب 
در منش��ور مهار آسیب های اجتماعی که ابالغ شده، اعتیاد 
را از آس��یب های اجتماع��ی جدی مط��رح کرده اند تغییر 
دیدگاه و روش در مدیریت این معضل و آس��یب ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است. 
ضروری اس��ت با موضوع اعتیاد برخورد علمی شود و باید 
با تقوی��ت هوش هیجانی از آغازمصرف و گرایش به اعتیاد 
جلوگیری کرد. خانواده برای دوری فرزندان از اعتیاد مدام 
به ارش��اد و راهنمایی می پردازند اما الگوی تربیتی اشتباه 
والدی��ن خود به علتی مهم برای تش��ویق ب��ه مصرف مواد 
مخدر تبدیل شده اس��ت. پرهیزمداری در تربیت کودکان 
و نوجوانان نس��ل جدید را خس��ته ک��رده و آنچه که باید 
در آگاه��ی و توانمندی فردی در کنار تجارب زندگی داده 
ش��ود کمتر توجه می شود. برای رس��یدن به معنای واقعی 

پیش��گیری از مواد مخدر باید تمرکز از گام مبارزه خارجی 
و به مقابله تغییر نام یابد و نباید ستاد مبارزه با مواد مخدر 
داش��ته باشیم بلکه با تشکیالت پیشگیری به صورت علمی 
برای این بالی خانمان س��وز ایجاد شود که ابعاد مشارکت 
مردمی در آن قوی دیده ش��ده باش��د. در مناطق آلوده به 
م��واد افیونی باید برنامه های ج��ذاب با کنش های فیزیکی 
زی��اد که ب��ه تخلیه هیج��ان می انجامد انج��ام داد و اقالم 
ورزشی، بلیط رایگان کنسرت و استخر توزیع کرد تا بتوان 
با پرکردن اوق��ات فراغت جوانان آنان را از مواد مخدر دور 

نگه داشت. 

تحلیل 
اعتیاد زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است.

- پیرامون اعتیاد، ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و 
درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری 

سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- تداوم و تش��دید اعتیاد با وجود س��ابقه تقریبا 115 سال 
قانونگذاری و تصویب و اجرای هزاران قانون و مصوبه نشانه 

چیست؟
- بدون تردید تداوم و تشدید اعتیاد در زندگی مردم نشانه 
آش��کار ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به 

سبک ایرانی در مقابله با اعتیاد است.
- تحلیل قوه قضاییه )سازمان بازرسی کل کشور( پیرامون 
ت��داوم و تش��دید اعتی��اد با وج��ود عملک��رد نظارتی آنها 
چیس��ت؟ دفاع قوه قضایی��ه از ناکارآمدی عملکرد نظارتی 

خود پیرامون مقابله با اعتیاد در زندگی مردم چیست؟
- عملکرد قوه قضاییه )س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور( در 
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و صدور آیین 
نامه های اجرایی، دس��تورالعمل ها و بخشنامه ها مرتبط با 

مقابله با اعتیاد در زندگی مردم چیست؟ 
- بر اس��اس کدام ش��واهد میدان��ی و ان��دازه گیری کدام 
ش��اخص های عملیات��ی، می توان کارآم��دی عملکرد قوه 
قضاییه را در نظارت بر حس��ن جریان امور و اجرای قوانین 

مقابله با اعتیاد در زندگی مردم اثبات کرد؟
- میزان هزینه صرف ش��ده از بی��ت المال در قالب بودجه 
س��االنه برای عملک��رد ناکارآمد قوه قضایی��ه در نظارت بر 
حس��ن جریان امور و اج��رای قوانین مقابله ب��ا اعتیاد در 

زندگی مردم چقدر است؟
- بررس��ی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت 
اس��ت که عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر حس��ن جریان 
ام��ور و اج��رای قوانین و ص��دور آیین نامه ه��ای اجرایی، 
دستورالعمل ها و بخشنامه های مقابله با اعتیاد در زندگی 

مردم نیازمند بازبینی و تحول اساسی است.

قوانین مرتبط با اعتیاد
- قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب 1367/08/03

- قان��ون اص��الح قان��ون مب��ارزه با م��واد مخ��در مصوب 
1368/05/10

- قانون اصالح ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
1367/09/22

- قانون اصالح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1380/08/26

- قانون تشکیل ستاد ویژه در مراکز استان ها برای مبارزه 
قاط��ع با اعتی��اد و جرایم مرتب��ط با مواد مخ��در مصوب 

1381/06/21
- آیین نامه مراقبت بعد از خروج 

معتادان مصوب 1392/08/11
- قانون رسیدگی به جرایم مربوط 
ب��ه مواد مخ��در و تعیین مجازات 
موث��ر در ت��رک اعتی��اد معتادان 

ولگرد مصوب 1362/10/25
- قانون تامین مالی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر مصوب 1368/05/10

- اصالحی��ه م��اده 26 آیین نامه 
اجرایی اصالحی��ه قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب 1391/02/17

امح��اء  ب��ه  مرب��وط  مق��ررات   -
م��واد افیون��ی و مخ��در مص��وب 

 1358/02/10

پرسش�گری ب�ر طب�ق قانون 
اس�امی  جمه�وری  اساس�ی 

ایران
»اصل17۴- بر اس��اس حق نظارت قوه قضاییه نس��بت به 
حس��ن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های 
اداری س��ازمانی به نام »سازمان بازرس��ی کل کشور« زیر 
نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و 

وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.«
1- حس��ن جریان امور پیرامون مقابله با اعتیاد چیس��ت و 

چه ویژگی های دارد؟ 
2- ش��اخصه ها و ش��واهد اجرای صحی��ح قوانین پیرامون 

مقابله با اعتیاد از زمان تصویب تاکنون چیست؟

پرسش�گری بر طبق قانون تشكيل سازمان بازرسي 
كل كشور 

»ماده 1- به منظور نظارت بر حس��ن جریان امور و اجراي 
صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري و در اجراي اصل 17۴ 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران سازماني بنام سازمان 
بازرسي کل کشور ... زیر نظر رئیس قوه قضاییه ... تشکیل 

مي شود.
تبصره: نظارت و بازرس��ي از نظر این قانون عبارت است از 
مجموعه فعالیت هاي مس��تمر و منظم و هدفدار به منظور 
جمع آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حین و بعد از 
اقدامات دستگاه هاي مش��مول ماده )2( این قانون، تجزیه 
و تحلیل آن ها، تطبیق عملکرد دس��تگاه با اهداف و تکالیف 

قانوني و ارایه پیشنهادهاي مناسب در جهت حسن جریان 
امور.«

3- مجموع��ه فعالیت هاي مس��تمر و منظ��م و هدفدار به 
منظور جمع آوري اطالعات الزم به منظر بررس��ی حس��ن 
اجرای قوانین مربوط به مقابله با اعتیاد که توس��ط سازمان 

بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟ 
۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا 
در پایش اج��رای صحیح قوانین پیرام��ون مقابله با اعتیاد 

چیست؟
5- نظ��ارت حین اجرا از دس��تگاه ه��ای اجرایی در پایش 
اج��رای صحی��ح قوانین پیرام��ون مقابله با اعتیاد توس��ط 

سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
6- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های 

اجرایی پیرامون مقابله با اعتیاد بر آنها نظارت دارد؟
7- روش تجزیه و تحلیل انجام شده توسط سازمان بازرسی 
کل کشور پیرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اج��رای قوانین مرتبط با مقابل��ه با اعتیاد و تطبیق عملکرد 

دستگاه های اجرایی با اهداف و تکالیف قانوني چیست؟ 
8- پیشنهادهاي مناسب ارایه شده توسط سازمان بازرسی 
کل کش��ور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جریان 

امور پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
»ماده 2- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر مي باشد:

الف( بازرس��ي و نظارت مس��تمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات 
و امور اداري و مالي دادگس��تري، سازمان ها و دستگاه هاي 
تابعه قوه قضاییه و نیروهاي نظامي و انتظامي و مؤسس��ات 
و شرکت هاي دولتي و ش��هرداري ها و مؤسسات وابسته به 

آن ها و ...
ب( انجام بازرس��ي هاي فوق العاده حس��ب االمر مقام معظم 
رهبري و یا به دس��تور رئیس قوه قضاییه و یا درخواس��ت 
رئی��س جمه��ور و یا کمیس��یون اصل 90 قانون اساس��ي 
مجلس شوراي اس��المي و یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول 
دس��تگاه هاي اجرائ��ي ذي ربط و یا هر م��وردي که به نظر 

رئیس سازمان ضروري تشخیص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارس��ایي ها و س��وء جریانات اداري 
و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اس��المي 
و بنیاده��ا ب��ه رئیس جمه��ور و در خصوص مؤسس��ات و 
ش��رکت هاي دولتي و وابسته به دولت به وزیر ذي ربط و در 

مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و ...«
9- برنامه منظم و گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور در بازرسي و نظارت مس��تمر نهادها و دستگاه های 
اجرایی در حس��ن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از 

بدو تاسیس تاکنون چیست؟
10- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دس��تگاه های اجرایی در حسن اجرای 
قوانی��ن پیرامون مقابله ب��ا اعتیاد از بدو تاس��یس تاکنون 

چیست؟
11- اعالم موارد تخلف و نارس��ایي ها و سوء جریانات اداري 
و مالي توس��ط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای 
قوانی��ن پیرامون مقابله ب��ا اعتیاد از بدو تاس��یس تاکنون 

چیست؟
»ماده 11- سازمان مي تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف: بهره گیري از توان تش��کل هاي غیر دولتي و مردم نهاد 
و اش��خاص واجد ش��رایط در بخش هاي علمي، تخصصي، 

صنفي و مردمي به منظور انجام وظایف محوله.
د: ارای��ه گزارش هاي نظارتي هش��دار دهن��ده به هنگام به 
مقامات مس��ئول جهت پیش��گیري از وقوع جرم، تخلف و 

سوء جریانات احتمالي.
ه�: اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طریق رسانه هاي 
عموم��ي به منظور ارتقاء س��المت نظ��ام اداري و مقابله با 

فساد«
12- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشکل هاي 
غیر دولتي و مردم نهاد در حس��ن اج��رای قوانین پیرامون 

مقابله با اعتیاد چیست؟
13- گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور در ارایه 
گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین 

پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
1۴- گزارش عملکرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از 
طریق رس��انه هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون 

مقابله با اعتیاد چیست؟

پرسش�گری بر طبق آیين نامه اجرایي قانون تشكيل 
سازمان بازرسي كل كشور 

»ماده 3- اولویت هاي نظارت و بازرس��ي برنامه اي متناسب 
با منابع سازمان از قبیل نیروي انساني، امکانات و اعتبارات 
و ش��رایط و مقتضیات زماني و با توجه به موارد زیر تعیین 

مي گردد.
الف( فرامین مقام معظم رهبري.

ب( سند چشم انداز و سیاست هاي کلي نظام.
ج( قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 

و سایر قوانین و مقررات.
د( برنامه هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي ریاست قوه 

قضاییه.
ه���( مش��کالت و انتظارات م��ردم و نیازه��اي عمومي در 

چارچوب قوانین و مقررات.«
15- با توجه به وجود مطالبات رهبری، س��ند چشم انداز، 
سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول 
تا شش��م و وجود انتظارات و نیازهای م��ردم پیرامون حل 
مشکالت جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون 
مقابله با اعتیاد در اولویت هاي نظارت و بازرس��ي برنامه اي 

سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پایان هر سال براي 
س��ال بعد، با رعایت اولویت ها تهی��ه و تدوین و به تصویب 
ریاست قوه قضاییه مي رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت 

و بازرسي هاي مستمر، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
الف( عملکرد دس��تگاه از حیث حس��ن جریان امور و اجراي 

صحیح قوانین، ...
ب( نحوه عملکرد و رفتار مسئوالن ...

ج( اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ...
16- آیا تاکنون برای بررس��ی حسن اجرای قوانین پیرامون 
مقابله با اعتیاد از س��وی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و 

بازرسی مستمر یا فوق العاده انجام شده است؟
»ماده 18- سازمان مي تواند با بهره گیري از فناوري هاي نوین 
و برقراري ارتباط الکترونیکي با دستگاه هاي مشمول بازرسي، 
... ب��ا رعایت اصول و قواعد علم��ي، آن ها را تجزیه و تحلیل 
نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهاي 

مناسب، براي مراجع مربوط ارسال  دارد.«
17- اصول راهبردی و کاربردی )رعایت اصول و قواعد علمی 
در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و استنتاج( سازمان بازرسی 
کل کش��ور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرس��ی های 
مس��تمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد 

چیست؟
ماده 21: بازرس یا هیأت بازرسي موظف است قبل از شروع 

بازرسي، به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف( کسب آگاهي هاي الزم نسبت به مورد بازرسي و شناخت 

موضوع مأموریت.
ب( احراز صالحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 

20 این آیین نامه.
ج( توج��ه کامل به اهداف��ي که از اج��راي مأموریت محوله 
مورد نظر اس��ت و بررسي طرق نیل به این اهداف و انتخاب 

روش هاي مناسب و مقتضي.
د( تدارک طرح بازرسي نظیر تهیه بازبینه )چک لیست(، ...

18- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با 
اعتیاد نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟

19- صالحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با 
اعتیاد نیازمند چگونه احراز می شود؟

20- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف 
بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد نیازمند 

چگونه صورت می گیرد؟
21- بازبینه بازرس��ی )چک لیس��ت( حس��ن اجرای قوانین 

پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسي مي تواند اطالعات مورد نیاز 
را با رعایت قوانین جاري کش��ور به نحو مقتضي؛ از جمله با 

استفاده از روش هاي زیر جمع آوري نماید: ...
22- روش جم��ع آوری اطالعات الزم در بازرس��ی و نظارت 
حس��ن اجرای قوانی��ن پیرامون مقابله با اعتیاد در س��ازمان 

بازرسی کل کشور چیست؟
»ماده ۴7- ... در تدوین گزارش بازرسي نکات زیر باید رعایت 

شود: ...
23- تجزی��ه و تحلیل اطالعات جمع آوری ش��ده در پایش 
اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون مقابله با اعتیاد چگونه 

صورت می گیرد؟
2۴- وضع موج��ود اجرای قوانین پیرام��ون مقابله با اعتیاد 

چگونه است؟
25- موارد اختالف اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد تا 

وضع مطلوب کدام است؟
26- روش اس��تنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون مقابله 

با اعتیاد چیست؟
27- چ��را مجموعه گزارش��ات نظارت و بازرس��ی س��ازمان 
بازرسی کل کش��ور و پیگیری پیش��نهادات پیرامون پایش 

اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله 
با اعتیاد نتوانسته است تاکنون به حل 
مشکالت مربوط به موضوع مقابله با 

اعتیاد منتهی شود؟
28- آی��ا روش ج��اری در تنظیم و 
تدوین گزارش��ات بازرس��ی و نظارت 
پیرام��ون مقابله با اعتیاد توانایی حل 
مش��کالت زندگ��ی م��ردم در زمینه 

مقابله با اعتیاد را دارد؟
 ماده ۴8: تنظیم گزارش بازرس��ي از 
حیث شکلي، حتي االمکان به ترتیب 

زیر است: ...
29- تکلی��ف گزارش��ات بازرس��ی و 
نظارت��ی ک��ه از نظر ش��کلی مطابق 
الگوی ارائه ش��ده در ماده ۴8 اس��ت 
ولی منجر به حل مشکالت مرتبط در 

زندگی مردم نمی شود چیست؟
ماده 50: در ارایه پیشنهادهاي مندرج 

در گزارش بازرسي باید نکات زیر رعایت شود: ...
الف( مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد.

ب( صریح، روش��ن و قابل اجرا باش��د و از بیان مطالب کلي، 
مبهم و مجمل خودداري شود.

ج( ش��رایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایي و مقررات 
حاکم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گیرد.

د( موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش هاي منطقي 
و مقررات جاري کشور تطبیق داده شود.

ه�( در هر امر تخصصي به نظریه کارش��ناس مربوط استناد 
شود.

و( تشویق، تقدیر، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و یا نظایر آن و 
همچنین اعمال سیاست هاي تنبیهي در محدوده اختیارات 
قانوني مس��ئوالن بوده و نیز ط��رح موضوعات در هیأت هاي 
رس��یدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع 

قضایي،  باید مستند و مستدل باشد.
ز( درخواس��ت ابطال آیین نام��ه، تصویب نامه، بخش��نامه و 
دستورالعمل دس��تگاه هاي مشمول بازرسي )از طریق دیوان 
عدالت اداري( باید متضمن تش��خیص موارد نقض قانون و یا 

مغایرت شرعي باشد.
ح( راج��ع به احکام قضایي که مغایرت بین آن ها با ش��رع یا 
قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین 

گردد.
ط( چنانچه سوءجریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسي 

ش��ونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا 
ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتي 
است، با تش��ریح موضوع و تعیین محورهاي اساسي و کلي، 
حسب مورد، تذکرات الزم مبني بر ضرورت تدوین آیین نامه، 
تصویب نامه، بخش��نامه، دس��تورالعمل و قان��ون و یا اصالح 

مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود.
30- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
کل کش��ور به دس��تگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای 
قوانی��ن پیرام��ون مقابله با اعتی��اد از بدو تاس��یس تاکنون 

چیست؟
31- گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کشور در ابطال 
آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه هاي 
مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد 

از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
32- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب 
مقررات جدید در دس��تگاه هاي مش��مول بازرس��ي حس��ن 
اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون 

چیست؟
»ماده 5۴- سازمان موظف است اجراي پیشنهادهاي مندرج 
در گزارش ه��اي خود را ت��ا حصول نتیجه نهای��ي از طریق 
مکاتبه، دعوت از مس��ئوالن ذي ربط، انجام بازرسي پیگیري 
)اعزام بازرس یا هیأت بازرس��ي( و یا هر طریق قانوني دیگر 
پیگیري نماید و در صورت عدم اجراي آن ها بدون عذر موجه، 

اقدامات زیر را انجام دهد:
اول( تذکر و تأکید بر اجراي پیش��نهاد به مسئول مربوط در 

مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده 10 قانون.
دوم( تهیه گزارش اس��تنکاف از اجراي پیشنهادهاي قانوني 
سازمان و ارس��ال آن به مرجع قضایي پس از طي تشریفات 

مربوط به ارسال گزارش.
33- گزارش عملکرد این سازمان در تذکر و تاکید بر اجرای 
پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با 

اعتیاد چیست؟
3۴- گزارش عملکرد این سازمان در تهیه گزارش استنکاف 
دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن 

اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
35- گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور 
در بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مقابله با 

اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
36- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه 
پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان 

بازرسی کل کشور چیست؟
ماده 62: س��ازمان موظف است س��اختار مناسب دبیرخانه 
ش��وراي دس��تگاه هاي نظارتي کش��ور را )که در اجراي بند 
»ب« م��اده 11 قانون تش��کیل گردیده و اس��اس نامه آن به 
تأیید س��ران س��ه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبري رسیده 
اس��ت( طراحي و با تعیین پست هاي سازماني الزم نسبت 
به تنظیم و پیگیري امور ش��ورا و تشکیل شوراهاي متناظر 
اس��تاني، کارگروه هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذکور 

در اساس نامه اقدام نماید.
37- گ��زارش عملک��رد دبیرخانه ش��ورای دس��تگاه های 
نظارتی کش��ور در پایش حس��ن اجرای قوانی��ن پیرامون 

مقابله با اعتیاد از بدو تشکیل تاکنون چیست؟
م��اده 6۴: س��ازمان مي تواند ش��کایات و اعالمات راجع به 
س��وء جریانات اداري و مالي یا تخل��ف از قانون و مقررات 
را ب��ه ادارات نظ��ارت، ارزیاب��ي 
عملکرد و رس��یدگي به شکایات، 
اطالعات ها  و حفاظت  حراست ها 
و بازرس��ان قانوني دس��تگاه هاي 
بازرس��ي،  و  نظ��ارت  مش��مول 
ارس��ال و رس��یدگي به موضوع و 
اعالم نتیجه را ظرف مدت معین 

خواستار شود. ...
38- سیاس��ت تعاملی س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور ب��ا ادارات 
و  عملک��رد  ارزیاب��ي  نظ��ارت، 
حراست ها  شکایات،  به  رسیدگي 
و حفاظت اطالعات ها و بازرس��ان 
قانوني در نظارت بر حسن اجرای 
قوانین پیرام��ون مقابله با اعتیاد 

چیست؟
ماده 65: س��ازمان در اجراي بند 
»الف« م��اده 11 قانون، مي تواند 
از ظرفیت  تش��کل هاي غیردولتي و مردم نهاد و افراد واجد 
شرایط، در حدود اختیارات قانوني در زمینه هاي مختلف ... 

حسب مورد استفاده نماید و ...
39- گ��زارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در 
همکاری با سازمان های مردم نهاد پیرامون مقابله با اعتیاد 

از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۴0- نحوه س��ازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت 
بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد در سازمان 

بازرسی کل کشور چیست؟
ماده 66: به منظور اطالع رس��اني عمومي، شوراي مشورتي 
اطالع رس��اني با رعایت بند »ه�« ماده 11 قانون به ریاست 
رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئوالن 
ذي ربط و افراد صاحب نظر در امر اطالع رساني تشکیل و در 

موارد زیر اتخاذ تصمیم مي نماید: ...
۴1- گزارش عملکرد شورای مشورتی اطالع رسانی سازمان 

بازرسی کل کشور پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۴2- گزارش عملکرد اطالع رسانی عمومی سازمان بازرسی 
کل کشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون 

مقابله با اعتیاد چیست؟
۴3- گزارش عملکرد اطالع رس��انی س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور در پایش حس��ن اجرای قوانین پیرام��ون مقابله با 
اعتیاد در نش��ریات و پایگاه هاي اطالع رس��اني بین المللي 

چیست؟
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اشاره:
تداوم و تش��دید مشکالت در زندگی مردم نشانه بارز 
ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری س��نتی به 
س��بک ایرانی اس��ت که باید عل��ل آن را در فرآیند 
تقس��یم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا 
و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. 
نظارت به حس��ن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 
بر عهده قوه قضاییه )س��ازمان بازرس��ی کل کشور( 
اس��ت که در چارچ��وب قانون و آیی��ن نامه مربوطه 
و اصالحی��ه آن عم��ل می کند. اج��رای بهینه قانون 
در کش��ور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد 
مجریان آن اس��ت. هنگامی مشکالت متعدد زندگی 
مردم را بیش از پیش دش��وار کرده است یکی از امور 
مهم در آس��یب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی 
و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای 
قوانین در س��طح کالن و خرد اس��ت. نوشتار حاضر 
به بررس��ی و پرسش��گری پیرام��ون ارزیابی عملکرد 
سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست 
آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین 
پیرام��ون مقابله با اعتیاد می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )41( پیگیری میکند

ناکارآمدی نظارت بر قوانین مقابله با بالی خانمان سوز اعتیاد!؟

اعتیاد بزرگترین و ش���ایعترین آسیب 
اجتماعی و بالی خانمان س���وز است 
ک���ه تبع���ات وس���یع و متع���ددی نظیر 
س���رقت، ط���الق و بزه���کاری را یدک 
میکش���د و ه���ر س���اله ه���زاران نفر به 
وی���ژه جوان���ان را در دام خ���ود گرفتار 
زندگ���ی  پدی���ده  اعتی���اد  می¬کن���د. 
م���درن و مس���ئله اجتماع���ی بزرگ���ی 
اس���ت ک���ه دامنه آس���یب زای���ی گروه 
ام���ا  نمیشناس���د  را  خاص���ی  س���نی 
قش���ر جوان ک���ه نیروی مول���د جامعه 
محس���وب میشود بیش���تر در معرض 

خطر گرفتاری با آن قرار دارند

ب���ر  اجتماع���ی  ام���ور  کارشناس���ان 
ای���ن باورن���د ک���ه اعتیاد ب���ه عنوان 
یک آس���یب هیچگاه به طور کامل 
ریش���ه  ک���ن نخواه���د ش���د ام���ا، با 
تدبی���ر و ب���ا اس���تفاده از روش���های 
علمی پیش���گیری و مقابله میتوان 
ضری���ب آلودگ���ی جامع���ه ب���ه ای���ن 
بالی خانمانس���وز را ت���ا حد ممکن 
کاه���ش داد. آگاه���ی و ش���ناخت 
در خص���وص اعتی���اد در بین مردم 
و مس���ئوالن ضعی���ف اس���ت و نیاز 
اس���ت گامه���ای اساس���ی در ای���ن 

بخش برداشته شود

دكتر محمدرضا ناری ابيانه


