
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

معرفی سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر 
1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی 
مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل 

کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداری و عرضه مواد.
2- تقویت، توسعه،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی، 
نظامی،انتظام��ی و قضایی برای شناس��ایی و تعقیب و انهدام 
شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با 

مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازهای آنها.
3- تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سامانه های 
کنترل��ی و تمرکز اطالعات به منظ��ور کنترل مرزها و مبادی 
ورودی کش��ور و جلوگی��ری از اقدام��ات غیرقانونی مرتبط با 
مواد مخدر، روانگردان و پیش س��ازهای آنها و تقویت ساختار 
تخصص��ی مبارزه با مواد مخ��در در نیروی انتظامی و س��ایر 

دستگاههای ذیربط.
4- اتخ��اذ راهکاره��ای پیش��گیرانه در مقابله ب��ا تهدیدات و 
آسیب های ناش��ی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از 
امکان��ات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی 
مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی 

در محی��ط خانواده، کار، آم��وزش و تربیت و مراکز فرهنگی و 
عمومی.

5- ج��رم ان��گاری مصرف مواد مخ��در و روانگ��ردان و پیش 
سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه های 

مصوب درمان و کاهش آسیب.
6- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی 

و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:
 1( درمان و بازتوانی مصرف کنندگان

 2 (کاهش آسیب ها
 3 ( جلوگی��ری از تغیی��ر الگوی مص��رف از مواد کم خطر به 

مواد پرخطر
7- اتخاذ تدابیر الزم برای حمایت های اجتماعی پس از درمان 
مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات 
فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت های حقوقی 

و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها 
8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد 

مخدر و روانگردان در جهت:
 1( هدفمند کردن مناسبات 

 2 ( مش��ارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و 
اقدامات مربوط

 3 ( به��ره ب��رداری از تج��ارب و 
امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی 
کشور های دیگر و سازمان های بین 

المللی 
 4 ( فراه��م ک��ردن زمین��ه اق��دام 
مش��ترک در جلوگیری از ترانزیت 

مواد مخدر
9-اتخاذ تدابی��ر الزم برای حضور و 
مش��ارکت جدی مردم و خانواده ها 
در زمینه های پیش��گیری، کاهش 

آسیب و درمان معتادان 
10- توس��عه مطالع��ات و پژوهش 
های بنیادی، کاربردی و توسعه ای 
در امر مبارزه ب��ا مواد مخدر و روان 
گردان و پیشگیری و درمان معتادان 
باتکیه بر دانش روز دنیا و اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای علمی و تخصصی 

ذیربط در کشور
11- ارتقاء و اصالح ساختار مدیریت 
مب��ارزه با مواد مخدر و روانگردان به 
منظ��ور تحقق سیاس��ت های کلی 

نظام و س��رعت بخش��یدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ 
سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می نماید. ضمنا از 
ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان 

پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها

ارزش ه��ا بیانگر اعتقاد راس��خ نس��بت به اعم��ال، حاالت و 
رفتارهایی هس��تند که از لحاظ ش��خصی یا اجتماعی نسبت 
ب��ه اعمال، حاالت و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ ش��ناخته 
می ش��وند )مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، 
1389(. ارزش ه��ا نوع��ی باورند و اینگونه تعریف ش��ده اند 
باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب 
اس��ت و چه چیزی نامطلوب )ارزش های اجتماعی و تاثیر آن 
بر منابع اقتصادی، حمید سادسی(. در مواردی از سیاست های 
کلی مبارزه با مواد مخدر با ارزش ها خلط شده است. کارایی 
ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی 

دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تش��خیص سیاس��ت های کلی از س��وی اعضای 

مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت 
اس��ت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست 
های کلی دارای نقطه نظر مش��خصی نیس��ت و در تدوین و 
تصویب سیاس��ت های کل��ی، آن را 
بج��ای واژگان دیگ��ر بکار م��ی برد. 
مطالع��ه س��وابق علم��ی و اجرای��ی 
اعض��ای مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نیز حاکی از وجود س��طح قابل 
مالحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد 
آنهاست که موید نبود درک صحیح و 
سیستماتیک از جایگاه سیاست های 
کلی در منظوم��ه برنامه ریزی کالن 

جامعه است. 
- وجود تکلیف در اس��ناد فرادست و 

بدون سیاست های کلی 
در اسناد فرادست و باالدستی کشور 
موارد متعددی وج��ود دارد که بطور 
مستقیم و غیرمس��تقیم با سیاست 
های کلی ارتب��اط دارد لکن در متن 
سیاست های کلی بدان ها اشاره ای 
نشده است. وجود پنجره های متعدد 
خالء و کمبود در سیاست های کلی 
نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در 
تدوین و تصویب سیاس��ت های کلی 
اس��ت و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاس��ت های 
کلی به دنبال تحقق اس��ناد فرادستی خود نیست و بین مواد 
و بندهای فراوان اس��ناد فرادست کشور سرگردان است چون 
هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها 

دارای نسبتی ناهماهنگ است.

- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آش��کار بین سیاس��ت های کلی و برنامه 
اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکاالت 
شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی 
باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه 
های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون 
پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی 
قطع��ی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مش��کالت زندگی 
مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحوالت آینده باش��ند 
یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، 
بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور مالحظه 

شده است. 
- پیاده نشدن سیاست های کلی

بررس��ی های جامعه نگر و اذعان رس��می بعض��ی از نهادها و 
اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام، سیاس��ت های کلی 
نظام بر اس��اس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان 
اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی 
آن نپرداخته ان��د و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل 
اطمینانی را نیز منتش��ر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های 
گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطالع رسانی 

کرده اند. ش��کل و ماهیت سیاس��ت 
های کلی به گونه ای است که قابلیت 
راس��تی آزمای��ی و درص��د تحقق در 

سازوکار آن پیش بینی نشده است. 
- ع��دم وجود نظ��ارت ب��ر تدوین و 

تصویب سیاست های کلی 
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب 
صالحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی 
توان به تطبیق آنها با ش��رع و قانون 
اساسی از طریق نظارت سیستماتیک 
آگاه ش��د. ش��ائبه ناکارآمدی یا اجرا 
نکردن سیاس��ت های کلی توس��ط 
مجریان قانون، ج��ز با داوری آگاهانه 
توس��ط اف��راد ی��ا نهاده��ای دارای 
صالحیت علم��ی و تجرب��ی ممکن 
نیس��ت. فرافکنی تدوی��ن و تصویب 
کنن��دگان و مجریان نم��ی تواند به 
ارائه تحلیل دقیقی پیرامون سنجش 
کارآمدی سیاس��ت ه��ای کلی بطور 

واقعی منجر شود. 
- عدم ش��واهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست 

های کلی 
اصوال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی دال بر 
راستی آزمایی سیاست های کلی تصویب شده ارائه شده است. 
زبان خصوصی حاکم بر تدوین سیاست های کلی و سلیقه ای 

برخورد کردن در انتخاب سیاست ها، جایی برای راستی آزمایی 
آنها باقی نگذشته است. کسی نسبت به عملکرد خود شک و 
تردیدی ندارد؛ تصویب کنندگان در تصویب و اجراکنندگان در 
عدم اجرای آنها. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام در اندازه گیری میزان کارآمدی سیاس��ت های کلی از 
توانایی الزم برخوردار نیست و قادر نیست که تغییرات سیاست 
های کلی را در س��ناریوهای مختلف پیش رو در دوره چش��م 

انداز پیش بینی کند.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های کلی

در درگاه الکترونیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرامون 
اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، 
مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از 
سیاست های کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای 
پیوس��ت های علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح 
دس��تگاه های مرتبط با قوای س��ه گانه و عموم اندیشمندان و 
مردم منتشر شود. اثبات عقالنیت حاکم بر سیاست های کلی 
نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و ش��خصی، جز با انتش��ار 
مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست. 

- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست ها
مطالعه گذش��ته نگر در سه دهه گذش��ته نشان می دهد که 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
همانن��د س��ایر نهادها و دس��تگاه 
های تقس��یم کار ملی قانونگذاری 
سنتی، در برابر پرسشگری پیرامون 
ناکارآمدی سیاست های کلی از بدو 
تاس��یس تاکنون بص��ورت روزآمد، 
پاس��خگو نب��وده اس��ت. تدوین و 
تصویب سیاس��ت ه��ای کلی نظام 
جاده ای یکطرفه از س��وی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام بس��وی 
جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت 
جامعه در تکمیل اثر سیاست های 
کلی نظام دارای نقش حیاتی است. 
- نیاز سیاست های کلی به بازبینی 

و تحول اساسی
رون��د فعلی سیاس��ت ه��ای کلی 
نظام در کش��ور مورد تایید تصویب 
کنن��دگان، نهادها و دس��تگاه های 
نظارتی کشور نیست. به هر دلیل با 
ناکارآمدی سیاست های کلی نظام 
در زمینه ه��ای گوناگون مواجهیم 
و بای��د برای فکری کرد. به دلیل تداوم و تش��دید مش��کالت 
در زندگ��ی مردم ادامه وضع موجود در راس��تای منافع و خیر 
عمومی نیس��ت. تغییر و تحوالت مورد نیاز سیاس��ت گذاری 
کلی در کش��ور در سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و 

کاربردی مورد نیاز است. 
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اشاره:
سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون 
از سوی مجمع تش��خیص مصلحت نظام تدوین و تصویب 
و جهت اجرا به قوای س��ه گانه ابالغ ش��ده اس��ت. بررسی 
های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی 
از س��وی قوای س��ه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه 
قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان 
با عمل به رس��الت تاریخی، نقطه نظ��رات خود را پیرامون 
سیاس��ت های کلی و نق��ش و کارآمدی آن در جامعه بیان 
کنند. این نوش��تار به معرفی، نقد و بررس��ی سیاست های 
کل��ی مبارزه با مواد مخدر می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« سیاست های کلی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام )150( را 

معرفی، نقد و بررسی می کند

گسترش بالی 
خانمان سوز اعتیاد!؟

بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی 
بعض���ی از نهاده���ا و اعض���ای مجم���ع 
تش���خیص مصلحت نظام، سیاست 
ه���ای کلی نظ���ام بر اس���اس انتظارات 
آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان 
اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ 
گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند 
و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی 
قاب���ل اطمینان���ی را نیز منتش���ر نکرده 
اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی 
نس���بت به اجرانش���دن سیاست های 
کل���ی اطالع رس���انی کرده اند. ش���کل 
و ماهیت سیاس���ت های کلی به گونه 
ای اس���ت که قابلیت راستی آزمایی و 
درص���د تحق���ق در س���ازوکار آن پی���ش 

بینی نشده است.

قانون���ی ب���رای پیگی���ری مس���ئولیت 
مدنی قانونگذاران بجز موارد جزیی 
وجود ندارد.کسی مسئولیت چهار 
ده���ه قانونگ���ذاری ناکارآمد را نمی 
پذی���رد. از مناب���ع مال���ی، طبیعی و 
اجتماع���ی کش���ور در چه���ل س���ال 
گذش���ته بر طب���ق قوانی���ن ناکارآمد 

استفاده بهینه نشده است.
 شایسته است که تقسیم کار ملی 
در ح���وزه قانونگرایی در برابر مردم 
نس���بت ب���ه عملکرد خود پاس���خگو 
باشند.  تدوین و تصویب سیاست 
های کلی نیز شامل دوری تصویب 
کنندگان از مسئولیت مدنی اقدام 

خود است.
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