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علی عزیزی ،محمد فرجیها
چکید ٔه

پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم ،برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنال
به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل
دادند .اولین الگو از این دادگاهها ،دادگاه درمانمدار موادمخدر ِد ْید کانتی میامی آمریکا در سال
 1989بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن مشکل زیربنایی متهم ،یعنی
سوءمصرف مواد داشت .ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سالمت و نظام قضایی ایران نیز مطرح
شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط
معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال  1395گردید .این
مقاله با روش «توصیفیتحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر
مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز
«اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند .نتایج تحقیق نشان میدهد که اقتباس صحیحی از
الگوی کامنالیی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حلمسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در
ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.
واژگان کلیدی :دادگاه حلمسئله ،دادگاه درمانمدار موادمخدر ،حقوق درمانمدار ،رویکرد حلمسئله

 .1این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری علی عز یزی با عنوان «تحلیل عملکرد دادسراها و دادگاههای کیفری ایران در
پرتو رو یکرد حلمسئله» با راهنمایی دکتر محمد فرجیها در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس است.
 قاضی محاکم کیفری تهران ،دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس
(نو یسندۀ مسئول)

AliAzizi5@yahoo.com

 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

mohammadfarajiha@gmail.com
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مقدمهٔ

دادگاه درمانمدار موادمخدر اولین الگو از دادگاههای حلمسئله 1است که در سال  1989در ِد ْید
کانتی میامی 2در ایالت فلوریدای آمریکا با هدف ازبینبردن اعتیاد بهعنوان مشکل زیربنایی مجرم
تشکیل شد ( .)Bruinsma & Weisburd, 2014: 4002به جهت اینکه رویکرد حلمسئله بهلحاظ
نظری از مبانی مختلفی مانند حقوق درمانمدار 3،جرمشناسی بالینی و ...الهام گرفته است،
ً
دادگاههای حلمسئله نیز که طیف گسترده و متنوعی را تشکیل میدهند ،همگی ماهیتا «درمانمحور»
نیستند ()Carey & Munsterman, 2008: 5؛ اما رویکرد غالب در دادگاه درمانمدار موادمخدر،
درمانی است و بهدلیل تبعیت جرمشناسی بالینی از اصول چهارگانۀ علم پزشکی برای مطالعۀ مجرم،
پنج مرحله در فرایند رسیدگی 4این دادگاهها مشاهده میشود .1 :آزمایش و معاینۀ مجرم؛  .2برآورد
حالت و خصوصیات او یا تشخیص مشکل؛  .3تصمیم درخصوص درمانها و راهکارها؛  .4اجرای
راهکار تعیینشده؛  .5نظارت و کنترل فرد در دوران پس از درمان (نجفیابرندآبادی:1386-87 ،
 2419و .)2453
دادگاه موادمخدر 5عنوانی کلی است که شامل دو الگوی اصلی «دادگاه مدیریت سریع
پروندههای موادمخدر» 6و «دادگاه درمانمدار موادمخدر» 7و نیز شامل دادگاههای دیگری مانند
دادگاه موادمخدر نوجوانان 8،دادگاه موادمخدر خانواده 9و دادگاه موادمخدر ورود مجدد به اجتماع10

میشود ( .)Holst, 2010: 73الگوی اول (دادگاه مدیریت سریع پروندههای موادمخدر) ،دادگاههایی
هستند که بدون تمرکز بر درمان یا بازتوانی ،کماکان بر استفاده از ابزارهای استاندارد مجازات و آزادی
مشروط در خصوص مجرمان موادمخدر تمرکز نموده و بر مدیریت سریع پروندههای موادمخدر
برای فائقآمدن بر افزایش این نوع پروندهها تأکید دارند ( .)Hora et al., 1998: 452 & 463اما

)1. Problem-Solving Courts (PSC
)2. Dade County’s Felony Drug Court (Miami
3. Therapeutic Jurisprudence

 .4فرایند کیفری (پروسۀ قضایی یا پروسۀ کیفری) از مراحل مختلفی تشکیل میشود که از مرحلۀ دستگیری و توقیف
فرد مظنون شروع و تا مرحلۀ پساکیفری ،یعنی مرحلۀ پس از تحمل محکومیت ادامه مییابد (نجفی ابرندآبادی:1392 ،
.)11

5. Drug courts
6. Expedited Drug Case Management Court (EDCM).
7. Drug Treatment Courts (DTCs).
8. Juvenile Drug Courts
9. Family Drug Courts
10. Re-entry Drug Courts
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الگوی دوم (دادگاه درمانمدار موادمخدر) دارای رویکردی درمانی است و از آن تعاریف مختلفی
در کامنال ارائه شده است .در یکی از اولین تعاریف رسمی ،بیان شده است« :دادگاهی است ویژه
که برای مدیریت پروندههای ارجاعشده جهت درمان و توانبخشی مصرفکنندگان موادمخدر تحت
نظارت قضایی در یک حوزۀ قضایی اختصاص یافتهاست» 1.همچنین مطابق تعریفی دیگر،
«دادگاهی است که وظیفه دارد از طریق برنامۀ درمانی و نظارت شدید به پروندههای راجع به بزهکاران
مصرفکنندۀ موادمخدر [در موارد غیرخشونتآمیز] رسیدگی کند .برنامههای این دادگاه از ظرفیت
ُ
کامل هریک از کنشگران (مانند قاضی ،مأموران پروبیشن ،مأموران اصالح و تربیت و مجریان قانون،
دادستانها ،وکالی مدافع ،متخصصان درمان و سایر مددکاران اجتماعی) بهره میبرد و بزهکار را
مجبور میکند که با مشکل سوءمصرف مواد خود مقابله کند یا اینکه پیامدهای آن را متحمل شود»2.

منشأ تشکیل دادگاه درمانمدار موادمخدر در موطن اصلی خود ،یعنی آمریکا ،ابتکارات قضایی
قضات و دادستانها بود؛ لیکن هیچ «قانونی» برای توسعۀ آن وجود نداشت و مبنای قانونی این دادگاه
یا صالحیت ذاتی قضات در تحمیل آزادی مشروط در الگوی پسدادرسی یا اختیارات دادستانها در
چشمپوشی از اتهام در الگوی پیشدادرسی بود .این اختیارات نامحدود و بیقیدوشرط نبود؛ لیکن
امکان تحمیل مقررات د.د.م.م 3بر متهم بهعنوان شروطی از آزادی مشروط وجود داشت
( .)Lessenger & Roper, 2007: 301-302پس از مشاهدۀ نتایج مثبت این دادگاه ،بسیاری از ایاالت
آمریکا قوانینی را تصویب کردند که به د.د.م.م اختیار رسیدگی میدادند و مشخص میکردند که
چگونه باید عمل کنند؛ بهعنوان مثال ،ایالت ویرجینیا قانون جامعی به نام «قانون دادگاه درمانمدار
موادمخدر» 4را تصویب کرد؛ فصل  2/3۰از قانون تنقیحشدۀ واشنگتن 5به تعریف و انواع دادگاه
درمانمدار 6مانند د.د.م.م و بیان مقررات مربوط به آن اختصاص یافت و «قانون مشارکت دادگاه
موادمخدر کالیفرنیا» 7نیز استانداردها و کمک هزینههایی را برای تأسیس این دادگاهها مقرر داشت.
از طرف دیگر ،دولت فدرال نقش مهمی در ایجاد و توسعۀ این دادگاهها ایفا کرد؛ بهطوری که فصل

1. Section 5 of the Bylaws of the National Association of Drug Court Professionals. (Cited
)in: Casey, 1994: 118
2. National Assoc of Drug Court Professionals, et al., 1998, Cited in: Hora, 1998: 452.

 .3دادگاه درمانمدار موادمخدر

4. Drug Treatment Court Act
5. Revised Code of Washington (RCW), Chapter 2.30
6. Therapeutic Court
7. California Drug Court Partnership Act 1998.
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پنجم از قانون کنترل جرائم خشن 1،اعطای کمکهای بالعوض را برای د.د.م.م پیشبینی کرد
( .)Lessenger & Roper, 2007: 302-303در مجموع 41 ،ایالت و سه بخش کلمبیا ،پورتوریکو و
گوام قوانینی را تصویب کردند که طراحی و اجرای د.د.م.م را حمایت میکنند ( Lurigio, 2008:
 .)17همچنین در استرالیا دادگاه موادمخدر نیو ساوث ولز  2بر اساس قانون دادگاه موادمخدر 31998

و با هدف کاهش وابستگی افراد واجد شرایط به مواد ،ارتقای بازپذیری و بازگشت مجدد به جامعه و
کاهش نیاز این افراد به توسل به فعالیتهای مجرمانه برای جبران وابستگیشان به مواد تشکیل شد
(.)Freiberg, 2001: 13
نظام دادرسی دادگاههای درمانمدار موادمخدر نهتنها با یکدیگر ،بلکه هر نوع از آنها در کشورها
و ایالتهای پذیرنده نیز متفاوت است و از الگوی واحدی پیروی نمیکنند؛ بهعنوان مثال ،دادگاههای
موادمخدر استرالیا به دو الگوی کلی پیشدادرسی( 4تعویق تعقیب) 5و پسدادرسی( 6تعلیق یا تعویق
محکومیت 7پس از اقرار به ارتکاب جرم یا احراز مجرمیت) تقسیم میشود (.)Freiberg, 2001: 13
اما در آمریکا ،الگوی پیشدادرسی خود شامل دو الگوی «تعویق تعقیب /قضازدایی» 8و «الگوی
مبتنی بر پذیرش اتهام» 9است و همچنین عالوه بر الگوی «پسدادرسی» ،الگوی چهارمی نیز با
عنوان «الگوی ترکیبی» 10در برخی حوزههای قضایی مانند ِدنور 11به کار گرفته شدهاست ( Drug
1997: 11

ِ
 .)Strategies,در الگوی پیشدادرسی ،قبل از رسیدگی قضایی و احراز مجرمیت ،با

رضایت مجرم و بدون ورود به فرایند قضایی ،برنامۀ درمانی شروع میشود و درصورت اتمام فرایند
درمان ،بهجای مجازاتهای سنتی ،تصمیم به تعلیق مجازات ،آزادی یا مختومهکردن پرونده گرفته
خواهد شد و درصورت تخلف متهم ،برنامۀ درمانی لغو و فرایند دادرسی سنتی آغاز خواهد شد .اما
در الگوی پسدادرسی ،پس از رسیدگی و احراز مجرمیت ،مجرم در دورۀ درمان قرار خواهد گرفت
و درصورت تخلف ،مجازات سابق اجرا خواهد شد .در الگوی ترکیبی نیز بر اساس ویژگیهای هر
درمانجو ،یکی از الگوهای فوق بهطور مناسب استفاده میشود.
1. Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, title V.
2. New South Wales Drug Court
3. Drug Court Act 1998 (NSW) No 150
4. Pre-adjudicative/ Pre-adjudication
5. Deferred prosecution
6. Post-adjudicative/ Post-adjudication
7. Deferred or suspended sentencing
8. Diversion/ Deferred Prosecution Models
9. Plea Models
10. Combination Models
11. Denver
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انتشار اخبار موفقیت دادگاههای درمانمدار موادمخدر باعث شد که رویکرد «درمانیقضایی»
در کانون توجه سیاستگذاران قضایی و سالمت کشورهای متعددی ،مانند ایران که راهکارهای قبلی
را مؤثر نیافته بودند ،قرار گیرد .با طرح ایدۀ «دادگاه درمانمدار موادمخدر» در ایران ،معاونت
اجتماعی و پیشگیری از جرم قوۀ قضائیه با همکاری مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال
 1395طرحی با عنوان «دادگاه درمانمدار ایران» و راهنما و شیوهنامههای اجرایی مربوط به آن را
تدوین کردند 1.سپس اجرای طرح همکاری بینسازمانی مزبور بهطور آزمایشی در شش استان تهران،
البرز ،قزوین ،گیالن ،سیستانوبلوچستان و یزد شروع و تا سال  ،97چهار استان موفق به تشکیل آن
مراکز شدند .در این طرح مقرر شد که  1۰۰نفر از معتادان «متجاهر بیسرپناه سخت دردسترس»
در هر استان شناسایی ،غربالگری و وارد فرایند درمان شوند و پس از اجرای کامل طرح ،اقدام به
ارزیابی و رفع نواقص احتمالی گردد .اجرای آزمایشی این طرح در استان «تهران» از طریق مناقصه
به مؤسسۀ ترک اعتیاد «پیشگامان پاک آسیا» واگذار شد و این مؤسسه از ابتدای بهمن  1397شروع
به اجرای طرح و پذیرش درمانجویان کرده است .برای کل فرایند درمان و نظارت پس از آن نیز به
ازای هر نفر ،دوازدهمیلیون ریال بودجه از محل اعتبارات سازمان بهزیستی و شورای اجتماعی کشور
اختصاص یافت.
مبنای قانونی رویکرد درمان مدار در نظام حقوقی ایران را در مرحلۀ اول می توان اصالح برخی
قوانین مانند مواد  15و  16قانون مبارزه با موادمخدر دانست که در ادامۀ تغییر دیدگاههای
«سزاگرایانه به درمانی» در حوزۀ اعتیاد ،بهترتیب ،درمان اختیاری و اجباری را مقرر داشتند .اما
درخصوص مبنای «دادگاه درمانمدار» ،به طور خاص باید به مصوبات جلسۀ  133ستاد مبارزه با
موادمخدر ،مانند «طرح تحول نظام مدیریت معتادان بی سرپناه سخت دردسترس و متجاهر» 2و
«طرح ملی مبارزۀ همه جانبه با موادمخدر »...اشاره کرد که بر اساس آنها ،اسناد اجرای آزمایشی
این دادگاه نگارش یافته و به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است .دادگاه درمانمدار در اسناد موجود
ً
اردکان یزد اجرا گردیده بود؛
 .1سابقا در سال  1385نیز این طرح بهصورت بسیار مختصر در دادگستری شهرستان
ِ
مشکالت متعدد مانند عدم برنامهریزی و تدوین مبانی نظری متوقف شد( .قدوسی و موسویان:1392 ،
لیکن بهدلیل
ِ

.)96

سرپناه سخت دردسترس و متجاهر نیز هدف عملیاتی
 .2درخور ذکر است «سند ملی» تحول نظام مدیریت معتادان بی
ِ

خود را «استقرار الگوی دادگاه درمانمدار در ایران» و «ادغام برنامۀ درمان و کاهش آسیب اختالل مصرف موادمخدر
با فرایندهای قضایی» بیان کرده است؛ لیکن سند مزبور تاکنون به امضاء سازمانهای مرتبط نرسیده و قابلیت اجرا

نیافته است.
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چنین تعریف شده است« :الگوی اصلی درمان اجبا ری است که به افراد سابقهدار با جرائم ُ
سبک
غیرخشن که همزمان اختالل مصرفمواد نیز دارند ،امکان تخفیف در مجازات را میدهد ،به شرط
آنکه موافقت خود را برای ورود به یک برنامه درمان مواد با نظارت دقیق و آزمایش ادرار زیر نظر
دادگاه اعالم کنند 1».اما بهعنوان تعریفی جامع ،از نظر نگارندگان ،این دادگاه را می توان «مرجع
قضایی ویژه ای دانست که با رویکردی درمانی اصالحی در مقاطع مختلف تعقیب ،دادرسی یا
اجرای حکم با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند حقوق درمانمدار ،روشهای درمانی بالینی و...
و عدم استفادۀ موقت از ابزارهای کیفری سنتی سعی دارد با برطرفکردن مشکالت زیربنایی متهم،
اقدام به حل مسئله و پیشگیری از تکرار جرم نماید».
ً
مروری اجمالی بر فرایند این طرح از سال  1395دو سؤال اساسی را به ذهن متبادر میسازد :اوال
آیا این طرح بهطور صحیح از مدل غربی خود اقتباس و بومیسازی شده است و میتواند «الگوی
مطلوب حل مسئله» برای نظام قضایی ایران در مقابله با اعتیاد باشد؟ ثانیا الگوی بومیشده در عمل به
چه میزان بهشیوۀ علمی و مطابق مقررات اجرا شده است؟ این پژوهش با تفکیک «ارزیابی فرایند» از
«ارزیابی اثربخشی» ،هدف خود را پاسخدهی به سؤاالت فوق بهطریق «ارزیابی فرایند» با تأکید بر
مطالعۀ موردی د.د.م.م تهران قرار میدهد و «ارزیابی اثربخشی» این طرح را به پژوهش دیگری واگذار
میکند؛ چراکه ارزیابی یک سیاست جنایی به معنی «برآورد تحقق اهداف آن در یک نقطۀ زمانی معین»
است و تنها پس از خاتمهیافتن اجرای یک سیاست میتوان به ارزیابی آن پرداخت؛ در غیر این صورت،
اثربخشنبودن ممکن است ناشی از عدم اجرای کامل بوده باشد (قاسمیمقدم.)14۰ :1387 ،
ً
درحالیکه هنگام انجام این پژوهش ،صرفا شش ماه از شروع طرح دوازده ماهۀ دادگاه درمانمدار در
ً
تهران و اعزام درمانجو یان به مراکز ترک اعتیاد گذشته است و صرفا برخی از درمانجویان از مراکز ترک
اعتیاد ترخیص و به مراکز توانمندسازی ارجاع شده یا تحت پایش قرار گرفتهاند.
درخصوص روش تحقیق مناسب این پژوهش ،با درنظرگرفتن اینکه ارزیابی فرایند ،مستلزم
بررسی و تحلیل اسناد و مدارک ،مصاحبه با دستاندرکاران و مشموالن طرح و ...است ،ارزیابی
اثربخشی نیز نیازمند آمار و اطالعات مربوط به درصد اصالح یا بازگشت معتادان ،بررسی هزینهفایده
و ...است؛ لذا روش تحقیق «توصیفیتحلیلی» انتخاب و اطالعات الزم از طرق زیر گردآوری شد:
 .1بررسی منابع کتابخانهای شامل تمامی اسناد ،دستورالعملها ،طرحها ،قوانین و مقررات مرتبط با

اهنمای د.د.م.م ،ص1۰1؛ شیوهنامۀ ارزیابی ،...ص 8و سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد کشور.
 .1ر
ِ

نمدارٔموادمخدرٔایرانٔٔ/عزیزیٔؤفرجیها
ارزٔیابیٔف ٔرایندٔطرحٔآزم ٔایشیٔدادگا ٔهٔدرما ٔ

ٔ۲۱۱

طرح د.د.م.م ایران؛ .2 1انتخاب هدفمند و بررسی یکصد پروندۀ درمانی و یکصد پروندۀ قضایی
متناظر از د.د.م.م تهران مربوط به یکصد نفر معتاد متجاهری که در راستای اجرای طرح آزمایشی
تحت درمان قرار گرفتهاند؛  .3انجام مصاحبههای عمیق با تمامی اعضا و گروه درمانیقضایی دادگاه
مزبور؛  .4بازدید از د.د.م.م ،مرکز غربالگری ،کمپهای نگهداری درمانجویان دادگاه ،مراکز
توانمندسازی و سایر نهادهای مرتبط با دادگاه.
ساختار این پژوهش نیز بر اساس فرایند چندمرحلهای درمان در دادگاه درمانمدار و با
درنظرگرفتن نتایج ارزیابی و نیز اینکه تحلیل ساختار دادگاه درمانمدار جزئی از ارزیابی فرایند طرح
محسوب میشود ،در پنج بند شکل داده شد .1 :تحلیل ساختار سازمانی د.د.م.م؛  .2ابهام در
شاخصهای شناسایی و پذیرش درمانجو؛  .3عدم رعایت استاندارهای غربالگری؛ .4

سنجش2

وضعیت درمانجو در فرایند درمان و ارزیابی برنامۀ درمانی؛  .5تحلیل فرایند درمان و توانمندسازی.
شایان ذکر است که در هر سرفصل و حتی در هر پاراگراف سعی شده است ابتدا ادبیات موجود
درخصوص دادگاه درمانمدار در کامنال بیان شود و در پاسخ به سؤال اول مقاله ،اسناد د.د.م.م ایران
بر اساس آن ادبیات تحلیل و سپس در پاسخ به سؤال دوم ،فرایند اجرای عملی این طرح در «دادگاه
درمانمدار تهران» با دادههای میدانی ارزیابی شود .لذا در این مقاله از سه واژۀ «د.د.م.م» به معنی
ّ
دادگاه درمانمدار موادمخدر در کلیت کامنالیی خود« ،د.د.م.م ایران» به معنی دادگاه درمانمدار
موادمخدر پیشبینیشده در طرح آزمایشی ایران و «د.د.م.م تهران» به معنی دادگاه درمانمدار
ِ
موادمخدر تهران که توسط مؤسسۀ ترک اعتیاد پیشگامان پاک آسیا با نظارت یک قاضی دادسرای
انقالب تهران اجرا میشود ،بهتناسب در متن استفاده شده است.

 .1طرح دادگاه درمانمدار ،مستند به اسناد سازمانی متعددی بالغ بر حدود  4۰۰صفحه است .مهمترین سند،
«راهنمای دادگاه درمانمدار در ایران» و سه شیوهنامه به نامهای «شیوهنامۀ مدیریت مورد« ،»...شیوهنامۀ پذیرش و
غربالگری »...و «شیوهنامۀ ارزیابی و طراح ِی مداخالت »...است که نام آنها به همراه برخی دیگر از اسناد در فهرست
منابع ذکر شده است.

برآورد وضعیت درمانجو ،قبل ،حین و بعد از درمان ،یکی از مراحل فرایند درمان در دادگاه درمانمدار
« .2سنجش» یا
ِ

معادل واژه ( )Assessmentدر التین است؛ لیکن راهنمای دادگاه درمانمدار ایران در ترجمهای
موادمخدر است که
ِ

ناصحیح ،واژه التین مزبور را معادل واژه فارسی «ارزیابی» دانسته است و حتی شیوهنامۀ سنجش وضعیت درمانجو
ِ
مختلف علمی در زبان فارسی
را نیز «شیوهنامۀ ارزیابی »...نام نهاده است؛ درحالیکه واژۀ «ارزیابی» در رشتههای
ِ
معادل واژۀ التین « »Evaluationمیباشد .به همین دلیل در تمام متن این مقاله ،واژۀ «سنجش» بهعنوان معادل فارسی
ِ
واژۀ ( )Assessmentو واژۀ «ارزیابی» بهعنوان معادل فارسی واژۀ ( )Evaluationذکر شده است.
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ٔ.۱تحلیلٔساختارٔسازمانیٔد.د.م.مٔ

برای د.د.م.م ایران دو ساختار کلی به نام «ساختار سیاستگذاری» و «ساختار مدیریت و
اجرایی» در سطح ملی و استانی پیشبینی شده 1و مقرر گردیده است که در مرکز هر استان« ،مرکز
مدیریت دادگاه درمانمدار» مشتمل بر واحدهای هشتگانۀ زیر تشکیل شود :دادگاه ،پذیرش،
غربالگری ،عقد تعهدنامه ،سنجش و طراحی مداخالت ،مدیریت مورد ،خدمات آزمایشگاهی و
ضابط قضایی .همچنین درصورت ممکننبودن تشکیل همۀ واحدهای مزبور ،ادغام برخی در دیگری
پیشبینی شده است؛ در حالی که ادغام واحدها منجر به نقص کارایی و نظارت کامل میشود و
مدیر مورد ،مسئولیت حداکثر
حصول نتایج مدنظر را با خطر مواجه میسازد .کما اینکه
هرچند هر ِ
ً
2
مدیر مورد برای بیش از 1۰۰
 1۰درمانجو را باید برعهده داشته باشد ،د.د.م.م تهران صرفا یک ِ
درمانجو داشته و مسئولیتهای متعددی نیز مطابق «جدول شمارۀ  »1بر عهدۀ مدیر مورد گذاشته
شده است.
بررسی اسناد داخلی و مطالعۀ تطبیقی با د.د.م.م کامنال نشان میدهد که د.د.م.م ایران باید
اعضای مختلفی داشته و با نهادهای مختلف دولتی یا غیردولتی درمانی و حمایتی نیز در ارتباط باشد
()Marlowe & Meyer, 2011: 23؛ لیکن در عمل ،د.د.م.م تهران به دالیلی مانند سعی در کاهش
هزینهها ،فاقد اعضائی مانند روانپزشک ،مددکار اجتماعی ،ضابط قضایی آموزشدیده ،مددیار،
مدیر داخلی ،کارشناس واحد سنجش بالینی و طراحی مداخالت ،پرستار و ...است .در جدول زیر،
تخصص و وظایف عملی اعضای د.د.م.م تهران ،با تخصص و وظایف مقررشده در راهنمای د.د.م.م
ایران مقایسه شده است.

اهنمای د.د.م.م ،ص 28
 .1ر
ِ

اهنمای د.د.م.م ،ص  31و 71
 .2ر
ِ

نمدارٔموادمخدرٔایرانٔٔ/عزیزیٔؤفرجیها
ارزٔیابیٔف ٔرایندٔطرحٔآزم ٔایشیٔدادگا ٔهٔدرما ٔ

جدول شمارۀ  :1اعضای دادگاه درمانمدار تهران ،تخصص و وظایف آنها
اعضای فعلی
1

قاضی دادگاه

تخصص الزم

تخصص یا تجربۀ

طبق راهنما

فعلی

حداقل دادیار

دادیار دادسرا

مؤسس /مدیر
2

اجرایی طرح

*

د.د.م.م
3

متصدی
پذیرش

حداقل دیپلم
پزشک

4

پزشک

5

روانشناس

6

مدیر مورد2

7

بهیار

8

ناظر بهزیستی

*

9

ناظر قوۀ قضائیه

*

لیسانس  /مدیر
مؤسسۀ ترک اعتیاد

ٔ۲۱3
1

وظیفه طبق راهنما

وظیفه در عمل

تکمیل فرم شماره2؛ نظارت قضایی

ً
صرفا نظارت

کامل بر درمان؛ اتخاذ تصمیم قضایی

موردی

*

مدیریت دادگاه و
اجرای طرح

دیپلمه /مددیار

متصدی پذیرش

مسئول مرکز

تجربی اعتیاد

تکمیل فرم 1

تکمیل فرم  1و 2

تکمیل فرم  ،4شرکت در تکمیل فرم

تکمیل فرم  4و

 ،6انجام تست اعتیاد و...

انجام تست اعتیاد

پزشک عمومی

لیسانس

فوقلیسانس

تکمیل فرم  ،3شرکت در تنظیم فرم 4

روانشناسی

روانشناسی بالینی

و6

تکمیل فرم  3و...

تکمیل فرم  7 ،5و 8؛ تنظیم متن
تعهدنامه با کمک قاضی؛ شرکت در
تنظیم طرح درمان؛ طراحی برنامۀ

لیسانس مددکاری
اجتماعی،

حمایتی درمانی؛ طراحی برنامۀ

روانشناسی بالینی

خدمات حمایتی؛ هماهنگی با

یا مشاوره و داشتن
دانش کافی از
سیستم قضایی و

لیسانس مددکاری
اجتماعی شاخۀ
مشاورۀ خانواده

ارائهدهندگان خدمات حمایتی ،ارجاع

تکمیل فرم  7 ،5و

به مراکز درمانی یا ارائهدهندگان

 8و...

خدمات مختلف درمانی یاحمایتی؛

درمان اختالل

پایش و پیگیری فرایند درمان و

مصرف مواد

خدمات حمایتی؛ ایجاد ارتباط بین
ارکان مختلف دادگاه؛ سنجش
درمانجو در تمام مراحل

پرستار

دیپلم /دورۀ بهیاری

آموزشدیده

ارتش

افراد کمکی از
10

بین معتادان
بهبودیافته

*

فوقلیسانس
روانشناسی بالینی
متخصص
روانپزشکی
امور نظافتی و
خدماتی

رسیدگیهای اولیۀ
شرکت در تکمیل فرم  3و 4

پزشکی ،تزریق
و...

*
*
*

 .1عالمت (*) در جدول زیر نشانگر عدم پیشبینی موضوع در راهنمای د.د.م.م است.

نظارت بر اجرای
طرح
نظارت بر اجرای
طرح
امور نظافتی و
خدماتی

2. Case Manager
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رکن اصلی دادگاه درمانمدار« ،قاضی دادگاه» بهعنوان سرپرست و مسئول گروه درمانی است
ً
()Tata, 2013: 17؛ لیکن با توجه به اینکه راهنمای د.د.م.م ایران عمدتا با رویکردی پزشکی
توانبخشی نگارش یافته است ،لذا مهمترین شخص ،حسب نوع و میزان مسئولیت ،مدیر مورد دانسته
ً
شده 1و حتی تقریبا تمام وظایف نظارتی قاضی نیز به وی واگذار شده است .در حالی که چون
سیاستگذاریهای کالن تعیینکنندۀ تمام اقدامات درمانی و قضایی خواهد بود ،چنانچه این
سیاستها با رویکرد درمانی محض اتخاذ شود ،امکان مداخلۀ قضایی به حداقل ممکن خواهد
رسید و هدف تشکیل دادگاه درمان مدار با محوریت نظارت قضایی منتفی خواهد شد؛ بهنحوی که
بر اساس مشاهدات نویسندگان ،د.د.م.م تهران نیز قاضی مستقل و مستقر ندارد و دادیار دادسرای
ً
انقالب عالوه بر رسیدگی به سایر پروندهها ،صرفا هفتهای دو ساعت از دادگاه درمانمدار بازدید
میکند و در این شیوه ،فرصت مطالعۀ پرونده ،ارائۀ راهکارهای قضایی و مصاحبه با درمانجویان
فراهم نیست.
شیوۀ مدیریت پرونده در د.د.م.م ایران ،تشکیل یک پروندۀ قضایی و یک پروندۀ درمانی برای هر
درمانجو است .شاخصهای حقوقی در پروندۀ قضایی و شاخصهای جرمشناختی ،زیستی ،روانی
و اجتماعی در پروندۀ درمانی ثبت میشوند .مبنای پذیرش این شیوه ،آموزههای جرمشناسی بالینی
است که درمان صحیح را نیازمند بررسی وضعیت زیستی ،روانی و اجتماعی بزهکار و تشکیل پروندۀ
شخصیت برای او میداند .لیکن ِاشکال وارد بر روند تنظیم پروندۀ درمانی در د.د.م.م تهران ،عدم
حضور روانپزشک و واگذارکردن بررسی موضوعات تخصصی روانپزشکی به دیگران است.
ً
جمعیت هدف رو یکرد درمانی د.د.م.م ایران نیز در راستای دستیابی به اهداف طرح تحول ،...صرفا

«معتادان بیسرپناه سخت دردسترس و متجاهر» هستند؛ بدین معنی که «استعمالکنندۀ صرف»
کماکان محکوم به مجازات شالق و جزای نقدی شده و سایر «معتادانی» که تجاهر به اعتیاد ننموده
و مرتکب جرم دیگری نشده باشند نیز تعقیب کیفری نشده و به د.د.م.م ایران وارد نمیشوند 2.در
حالی که یا بسیاری از معتادان شامل تعریف تجاهر نمیشوند یا به عوامل برانگیزانندۀ دیگری نیز
جهت درمان نیاز دارند (قدوسی و موسویان .)96 :1392 ،همچنین ظرفیتهای قانونی درمانمدار
در ایران تنها محدود به معتادان دارای اوصاف مزبور نیست و درصد کثیری از معتادان بهخاطر

اهنمای د.د.م.م ،ص.66
 .1ر
ِ

 .2راهنمای د.د.م.م ،ص  38و.41
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ارتکاب جرائم دیگری با دستگاه قضایی ارتباط پیدا میکنند و درمان آنها میتواند در جلوگیری از
تکرار جرائم دیگر تأثیر بیشتری داشته باشد.
اثربخشی فرایند
تناسب بسترهای تعامل دادگاه و نهادهای مسئول درمان یکی از عوامل مهم
ِ

دادرسی درمانمدار است .همکاری مؤثر بین دادگاه و سایر سازمانها ،از طریق شناخت دقیق
وظایف خود و ایجاد تعهد و «توافق» یا «تفاهمنامۀ همکاری» 1محقق میشود .همچنین حل گروهی
مشکل متهم ،مستلزم ایجاد ارتباط اطالعاتی تنگاتنگ و سریع بین دادگاه و تمامی ذیربطانش از
طریق فنون جدید ،مانند «سیستم مدیریت اطالعات» 2و استفاده از متخصصین این امر است .همۀ
اعضاء گروه حل مسئله میتوانند اطالعات ایجادشده در این سامانه را رؤیت کنند و حتی بدون وجود
این سامانه ،ارزیابی صحیحی از حصول اهداف دادگاه امکانپذیر نخواهد بود

( & Carey

 .)Munsterman, 2008: 7اما مشاهدات در مؤسسۀ مجری طرح د.د.م.م تهران حکایت از نبود
سیستم الکترونیکی مدیریت اطالعات و ارتباط برخط با دادگستری ،مراکز درمانی ،توانمندسازی،
حمایتی و ...دارد .کما اینکه بر اساس تحقیق انجامشده در شش ماهۀ اول اجرای طرح دادگاه
درمانمدار در یزد در سال  1386نیز عدم همکاری مناسب بینبخشی (شورای مبارزه با موادمخدر،
نیروی انتظامی ،دادگستری ،مددکاری ،بهزیستی و )...باعث سیر نزولی شرکتکنندگان و عدم
موفقیت در اجرا شده و اجرای آن بیش از یک سال ادامه نیافته بود (صادقیه.)19 :1388 ،
صهایٔشناساییٔؤپذیرشٔدرمانجؤٔ
ٔ.۲ابهامٔدرٔشاخ ٔ

اولین مرحلۀ ورود افراد به فرایند درمانی دادگاه درمانمدار ،شناسایی و

پذیرش3

آنها از طرق

مختلف است .هریک از دادگاههای درمانمدار کامنال معیارهایی برای تشخیص شایستگی افراد
برای ورود به برنامۀ درمانی دادگاه تعیین میکنند .این معیارها بهطور نامحدود شامل نوع خاصی از
جرائم (مانند جرائم غیرخشونتآمیز) ،ویژگیهای خاص شخصی مجرمان (مانند عدم بیماری
جسمی شدید) ،ماهیت جرم فعلی ،سابقۀ کیفری ،نوع مواد ،محل سکونت ،سابقۀ خشونت ،میزان
دسترسی به منابع درمانی ،مالحظات قانونی تعیینکنندۀ معیارهای ورود ،امکان دسترسی به
مجازاتهای غیرحبس یا فرصتهای غیرقضایی برای گونههای خاصی از جرائم ،مالحظات مربوط
به کمکهای دولتی (مانند مشمولنبودن جرائم خشن یا توأم با حمل سالح) ،سطح نیازهای جرمزا4

)1. Memorandum of Understanding (MOU
)2. Management Information Systems (MIS
3. Admittance
4. Criminogenic needs
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و خطر پیشآگهی 1مجرم و ...است (.)Marlowe & Meyer, 2011: 31-32; Lurigio, 2008: 14
درمانجویان میتوانند شامل داوطلبان ورود به دادگاه با پرداخت هزینههای مربوط ،متهمان جرائم
ُ
موادمخدر و مرتکبان سایر جرائم خرد مرتبط با موادمخدر باشند .البته هرچند اکثر دادگاههای
درمانمدار آمریکا ،جرائم سبک موامخدر را رسیدگی کرده و مرتکبین آن را درمان میکنند ،در برخی
دیگر کشورها مانند استرالیا اکثریت دادگاههای درمانمدار ،پروندههای جرائم مهم و شدید مواد را
هدف قرار دادهاند (.)Freiberg, 2002: 283
در دادگاه درمانمدار ایران پیشبینی شده است که سه دسته از افراد بتوانند وارد فرایند درمان
شوند :اول ،معت ادان فاقد گواهی تحت درمان و متجاهر که توسط نیروی انتظامی دستگیر میشوند؛
دوم ،افرادی که بهدلیل اعتیادشان از آنها شکایت شده است یا اعضای خانواده ،بستگان یا سایرین
از طریق تماس با خط ملی اعتیاد ( ،)۰9628اورژانس اجتماعی( )123یا شمارۀ  11۰اعتیاد ایشان
را گزارش کردهاند؛ سوم ،افرادی که مرتکب جرائم سبک 2غیر خشونتبار شده باشند و نوع جرم
ایشان مرتبط با مصرفمواد باشد 3.شرط مشترک برای هر سه دستۀ فوق ،داوطلببودن درمانجو برای
ورود به د.د.م.م است؛ لیکن عالوه برآن ،دستۀ اول و دوم باید متجاهر به استعمال مواد نیز باشند.
ً
امکان ورود دستۀ سوم هرچند کامال منطبق با الگوی استاندارد دادگاه درمانمدار کامنالست ،با
سیاست طراحی اختصاصی الگوی د.د.م.م ایران برای «معتادان متجاهر بیسرپناه سخت
دردسترس» در تعارض است .همچنین هیچ اشارهای به فرایند ورود این دسته از مجرمان نشده و
تکلیف پروندۀ کیفری جرم سبک دیگری که مرتکب شدهاند ،مشخص نشده است .از طرف دیگر،
هرچند مصرفمواد در دستۀ سوم باید بهعنوان عامل زیربنایی در ارتکاب جرم مؤثر بوده باشد ،ارتباط
ارتکابی تحت تأثیر
استلزامی بین «نوع» جرم ارتکابی با مصرف مواد نمیتوان برقرار کرد و جرائم
ِ
ً
مواد نیز مشخص یا محدود به نوع خاصی نشدهاند .بنابراین در حال حاضر پذیرش درمانجو صرفا
از دسته اول و دوم امکانپذیر است؛ بهطوری که 9۰درصد از درمانجویان د.د.م.م تهران از طریق
دستگیری در طرحهای ضربتی پلیس2 ،درصد بهصورت تماس مستقیم یا مراجعۀ حضوری به
د.د.م.م2 ،درصد از طریق شکایت خانوادۀ متهم و همچنین 6درصد حین درمان در مراکز درمانی

1. Prognostic risk

تعزیری درجه شش الی هشت اعالم شده است.
 .2جرائم سبک در صفحۀ  36راهنمای د.د.م.م جرائم
ِ

 .3راهنمای د.د.م.م ،ص 35و بند  4مادۀ  5و بند  8مادۀ  1آییننامه و مادۀ  16اصالحیۀ قانون اصالحی قانون مبارزه با
مواد مخدر .1389

نمدارٔموادمخدرٔایرانٔٔ/عزیزیٔؤفرجیها
ارزٔیابیٔف ٔرایندٔطرحٔآزم ٔایشیٔدادگا ٔهٔدرما ٔ

ٔ۲۱۷

(اعم از مراکز مادۀ  15یا  ،16مانند اردوگاه فشافویه) توسط قاضی د.د.م.م تهران شناسایی و به این
دادگاه ارجاع شدهاند.
درخصوص ویژگیهای جمعیتشناختی درمانجویان ،محدودیتی از نظر جنس ،نژاد ،ملیت،
مذهب و ...هنگام پذیرش در د.د.م.م ایران پیشبینی نشده است؛ بهطوری که از کل  1۰۰نفر
درمانجوی د.د.م.م تهران ،بهلحاظ جنسیت98 ،درصد مرد و 2درصد زن بودهاند .بهلحاظ ّ
ملیت،
98درصد ایرانی و 2درصد خارجی (افغانستانی) بودهاند .بهلحاظ سطح تحصیالت12 ،درصد
بیسواد25 ،درصد ابتدایی37 ،درصد راهنمایی16 ،درصد دیپلم یا پیشدانشگاهی8 ،درصد
فوقدیپلم و 2درصد لیسانسه بوده و وضعیت تأهل و رده سنی درمانجویان نیز به شرح جدول زیر
بوده است .اما به جهت اینکه در قوانین کیفری ایران برای افراد زیر  18سال ،دادگاه و دادرسی افتراقی
ً
تعیین شده است ،لذا این دسته از افراد بهطور کامل از شمول د.د.م.م ایران خارج شدهاند 1و صرفا به
«واحد درمان و بازتوانی کودکان معتاد» ارجاع میشوند؛ 2درحالیکه مطابق تبصرۀ بند الف مادۀ 88
قانون مجازات اسالمی یا بند «ب» آن ماده ،یکی از تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند
اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحتنظر پزشک باشد؛ لذا ضمن پذیرش
رویکرد افتراقی ،میتوان مانند آمریکا ،تأسیس «دادگاه درمانمدار موادمخدر ویژۀ اطفال و
نوجوانان» 3را در نظر گرفت ( .)Freiberg, 2001: 13همچنین بدیهی است این تنوع گسترده در
درمانجویان ،نیازمند تنوع در امکانات و برنامههای درمانیحمایتی نیز است و امید به اثربخشی
اجرای یک طرح «آزمایشی» با چنین تنوعی سازگار به نظر نمیرسد.
جدول شمارۀ  :2درمانجویان د.د.م.م تهران بر حسب سن و وضعیت تأهل
وضعیت
تأهل
درصد
رده سنی
درصد

مجرد
39
تا 20
سال
2

متأهل

مطلقه

متارکه

35

2۰

4

همسر
فوتشده
2

جمع
1۰۰

از  21تا 30

از  31تا 40

از  41تا 50

از  51تا 60

از  61تا 65

22

29

28

16

3

 .1راهنمای د.د.م.م  ،ص36
 .2راهنمای د.د.م.م  ،ص38

3. Juvenile Drug Courts/ Youth Drug Court
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در زمینۀ «نوع مشکل» و جمعیت هدف ،رویۀ دادگاههای درمانمدار موادمخدر کامنال بسیار
متنوع است؛ بهطوری که در برخی از آنها معیارهای ورود و غربالگری شدید بالینی اتخاذ شده
است .در حالی که در برخی دیگر ،ابتال به بیماریهای خاص و ُمسری (مانند هپاتیت ،سل یا
 )HIV+مانع از ورود به برنامۀ درمانی نیست

(III, 1999: 173

 .)Terryالبته در زمینۀ «حق

پذیرش» افراد در دادگاه درمانمدار ،با درنظرگرفتن حقهای مقرر در قوانین خاص ،آراء مختلفی از
متهم
محاکم آمریکا صادر شده است؛ بهعنوان مثال در دعوای ِا ِونز علیه دولت (ِ ،)Evans V. State
مبتال به ایدز مدعی شده بود که محرومکردن او از دادگاه درمانمدار موادمخدر نقض «حق حمایت
برابر از طرف قانون» موضوع اصل  1۰5قانون اساسی آمریکا و نیز نقض قانون آمریکاییهای دارای
معلولیت 1بوده است .دادگاه استیناف این ادعا را نپذیرفت و بیان کرد که نه بهدلیل بیماری ایذر متهم،
بلکه پیچیدگی نیازهای درمانی وی ،مانند درمانهای مضاعف که برنامۀ درمانی به آنها مجهز نبود،
مانع بهرهمندی از دادگاه درمانمدار شده است ( .)Marlowe & Meyer, 2011: 170-171در آراء
دیگری اعالم شده که هیچ حق قانونی یا حقی بر اساس قانون اساسی برای ورود به دادگاه درمانمدار
قانون مبنا
موادمخدر وجود ندارد ( )Cdc V. State; Jim V. State; Lomont V. Stateو نیز ِ
ً
دادگاهی را ایجاد نکرده است که همۀ شهروندان حق دسترسی به آن را داشته باشند؛ بلکه صرفا اختیار
تشکیل چنین دادگاهی را به ایاالت داده است ( .)Lomont V. Stateهمچنین بیان شده است که
ً
دسترسی مجرم به دادگاه درمانمدار موادمخدر صرفا یک «امتیاز» است و نه «حق» ( State V.
 )Harnerو عدم تشکیل دادگاه درمانمدار در شهرستانی که شخص در آنجا متهم شده ،به معنی
نقض حق حمایت برابر از طرف قانون نیست ( State V. Little; State V. Harner; Lomont V.

.)State

در ایران ،برای خدمترسانی به معتادان مبتال به بیماریهای ُمسری« ،مراکز مشاورۀ بیماریهای

رفتاری» در نظر گرفته شده است و اگر این افراد حاضر یا قادر به ترک نباشند« ،مراکز کاهش آسیب»
برای کنترل و کاهش آسیبهای آنان و ترغیب به درمان تأسیس شدهاند .یکی از گروههای محروم از
ورود به د.د.م.م ایران «افراد دارای اختالالت شدید روانی یا سایر بیماریهای شدید جسمانی نیازمند
مراقبتهای خاص بیمارستانی» هستند؛ 2لیکن با توجه به اینکه پیگیری خدمات پزشکی برای درمان
بیماریهای جسمی ،مانند عفونتهای مرتبط با مصرفمواد (هپاتیت HIV ،و )...در حین دورۀ

1. Americans with Disabilities’ Act (ADA).

 .2راهنمای د.د.م.م ،ص37
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مدیر مورد واگذار شده است 1،میتوان نتیجه گرفت َمنعی برای پذیرش این افراد در د.د.م.م
درمانی به ِ

ایران وجود ندارد؛ بهطوری که 5درصد از درمانجویان د.د.م.م تهران مبتال به  HIV+و 3درصد
ً
مبتال به هپاتیت بودهاند؛ اما مشاهدات نویسندگان حاکی از آن است که دادگاه صرفا اقدام به معرفی
ً
بیمار به بیمارستان امامخمینی جهت درمان ایدز کرده و بعدا درخصوص مراجعۀ بیمار به بیمارستان

و نتیجۀ درمان پیگیری نشده است.
از دیگر شروط اساسی برای ورود درمانجویان به د.د.م.م ایران میتوان به مثبتبودن آزمایش
اعتیاد ،احراز تجاهر و اعالم تمایل و رضایت درمانجو در ورود به فرایند درمانی د.د.م.م اشاره کرد.
درخصوص شرط اول ،مشاهدات ،حکایت از بیدقتی د.د.م.م تهران دارد؛ بهطوری که آزمایش اعتیاد
حداقل 14درصد از درمانجویان منفی بوده (نتیجۀ تست در برخی پروندهها روشن نیست) و حتی
بهرغم اینکه آزمایش اعتیاد برخی درمانجویان ،مانند پروندۀ شمارۀ  87منفی بوده و درمانجو مدعی
ً
شده که صرفا مصرفکنندۀ مشروبات الکلی است و پزشک مرکز نیز به ترخیص وی نظر داشته،
نامبرده به مرکز درمانی معرفی شده است! درخصوص عنصر رضایت و تمایل نیز باید اذعان داشت
ً
که اصوال درمان اجباری 2خالف اصول حل مسئله و حقوق درمانمدار بوده است و حصول نتایج
درمانی را غیرممکن خواهد کرد؛ بهطوریکه در پروندۀ شمارۀ  82بهرغم اینکه درمانجو عدم
رضایت خ ود به ورود به د.د.م.م را هنگام غربالگری بالینی اعالم کرده بود ،لیکن از وی تعهدنامه
اخذ شد و به مرکز درمانی معرفی شده بود .نتیجۀ این اعزام اجباری ،بینظمی و اقدام به فرار از مرکز
در هفتۀ سوم و همچنین ضربوجرح برای فرار در هفتۀ چهارم نگهداری بوده است .اما در الگوی
دادگاه درمانمدار سعی میشود بدون توسل کامل به اجبار ،درمانجو با توسل به فشار قانون 3به
درمان پایبند شود؛ چراکه مطالعات متعدد تجربی ،استفاده از اقدامات اجباری برای افزایش احتمال
ورود مجرم و باقیماندن وی در درمان را تا حد زیادی تأیید کردهاست ( .)Farabee, 1998: 4در این
خصوص هرچند اقدامات اولیه ،مانند دستگیری ،حالت جبری دارد ،با آموزش عواقب بیماری و
ایجاد انگیزۀ درونی در معتاد ،تمایل برای ورود به درمان در وی ایجاد خواهد شد .این موضوع در
د.د.م.م تهران نیز صادق بوده است؛ چراکه هرچند 98درصد از درمانجویان به طرق مختلف
دستگیر شده بودند99 ،درصد از این افراد پس از ورود ،به شرکت در برنامۀ درمانی دادگاه اعالم
تمایل کردهاند و در نقطۀ مقابل1۰ ،درصد از درمانجویان که «بدون» اخذ تأمین کیفری به
 .1راهنمای د.د.م.م  ،ص62

2. Coerced Treatment
3. Legal Pressure
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بیمارستانها یا مرکز درمان سرپایی معرفی شده بودند ،پس از معرفی ،متواری شده و دیگر به د.د.م.م
مراجعه نکردهاند.
احراز تجاهر درخصوص معتادان بیسرپناه بدون وجود مکانیسم مشخصی ،توسط مأمورین
انتظامی حسب ظاهر افراد صورت میپذیرد .لیکن درخصوص گزارشات یا شکایات واصله دایر بر
ً
تجاهر ،دادسرای انقالب تهران با توجه به جرمنبودن اعتیاد و امکان تعقیب قضایی ،صرفا نسبت به
«معتادان متجاهر فاقد گواهی مادۀ  ،»15اقدام به احراز تجاهر در سه مرحلۀ زیر میکند :در اولین
مرحله ،در فرمی متحدالشکل ضابطان تحقیق محلی انجام میدهند .سؤاالت مطرحشده در دستور
قضایی که فاقد محتوای درمانی است ،شامل پرسش از ساکنان یا شاغالن محل در خصوص تجاهر
(داللت رفتار ،گفتار یا وضعیت ظاهری بر اعتیاد) ،سوءمعاشرت فرد با افراد مشکوک به ارتکاب
جرائم موادمخدر ،شناسایی بزهدیدۀ احتمالی و استماع اظهارات وی بوده است .شناسایی بزهدیدگان
احتمالی اعتیاد در دستور قضایی فوق ،فاقد توجیه جرمشناختی است؛ چراکه اعتیاد از جمله جرائم
بدون بزهدیده بوده و حتی اگر بزهدیدهای متصور باشد ،خود شخص معتاد است .همچنین اثر
برچسبزنی این سؤال باعث میشود که حتی پرسششوندگانی که قصد شکایت از شخص معتاد را
نداشتهاند ،تمایل به شکایت یا بیان اظهاراتی منفی علیه وی پیدا کنند .گزارشات ضابطان نیز که با
ً
ادبیاتی پلیسی تنظیم میشود ،اصوال بر اساس اظهارات اهالی محل است؛ درحالی که میزان اعتبار
اظهارنظرهای اهالی محل دربارۀ شخص روشن نبوده و قابل راستیآزمایی نیست .همچنین صرف
رفتار ،گفتار و وضعیت ظاهری شخص ،دلیل تجاهر نخواهد بود؛ چراکه مطابق بند  14مادۀ 1
آییننامۀ مادۀ  16اصالحیه قانون اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب « 96/9/27تجاهر به
اعتیاد سوءرفتار ناشی از اعتیاد میباشد .تأیید وقوع سوءرفتار توسط مقام قضایی و تشخیص اینکه
سوءرفتار ناشی از اعتیاد بوده توسط پزشک صورت میپذیرد .مصادیق سوءرفتار حاصل از اعتیاد
توسط کارگروهی متشکل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوهقضائیه ،دبیرخانۀ ستاد ،وزارت
بهداشت و سازمان بهزیستی کشور مشخص میگردد» .در مرحلۀ دوم ،درصورتی که نتیجۀ تحقیقات
محلی حکایت از اعتیاد شخص داشته باشد ،مقام قضایی دستور احضار وی به اتهام «اعتیاد به
موادمخدر بهنحو متجاهرانه» را صادر و در صورت عدم حضور ،وی را جلب میکند؛ در حالی که
در قوانین ،مجازاتی برای اعتیاد پیشبینی نشده است و مطابق اصالحیۀ قانون اصالحی قانون مبارزه
ً
با مواد مخدر  ،1389صرفا درصورت تجاهر به اعتیاد و فقدان گواهی مادۀ ( 15گواهی تحت درمان)
امکان «تعقیب قضایی بدون کیفر» وجود دارد .در مرحلۀ آخر ،پس از دستگیری متهم و انجام
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آزمایش اعتیاد (کیت ادرار و تست تأییدی  1 ،)TLCدادیار تحقیق ،به متهم تفهیم اتهام کرده و
تحقیقات را انجام میدهد و باتوجه به تمایل متهم به ترک ،اقدام به صدور قرار التزام به حضور با
وجهالتزم مینماید تا درصورت پذیرش قرار توسط متهم ،وی آزاد و برای ترک به یکی از مراکز
اختیاری مادۀ  15معرفی و در غیر این صورت ،به یکی از مراکز اجباری مادۀ  16اعزام شود .در نهایت
در فرمی که رضایت قبلی متهم در آن تایپ شده است ،قرار تعلیق تعقیب توأم با تکلیف به ارائۀ
گواهی تحت درمان ظرف ده روز و عدم مراجعه به اماکن دارای اشتهار به فروش موادمخدر صادر
میکند و سپس متهم به یکی از مراکز مادۀ  15معرفی میشود .اما با توجه به انجام فرایند احراز تجاهر
در دادسرای انقالب ،رویکرد غالب اقدامات ،قضایی است و نه درمانی؛ در حالی که الزم بود مقام
قضایی در محل دادگاه درمانمدار مستقر باشد و فرایند پذیرش و درمان مطابق اصول درمانمدار در
آن دادگاه انجام شود.
ٔ.3عدمٔرعایتٔاستانداردهایٔغربالگریٔٔ
پس از ارجاع یا ورود معتاد متجاهر به دادگاه درمانمدار ،الزم است متهمان مستعد غربالگری2

 ،انتخاب و درمان شوند .دادگاهها اعم از «حلمسئله» و «سنتی مسئلهمحور» به دالیل مختلف اقدام
به انتخاب گزینشی متهمان برای ورود به برنامۀ درمانی میکنند .عوامل انتخاب گزینشی در
دادگاههای سنتی مسئلهمحور را میتوان تراکم و تنوع پروندهها ،عدم تمایل یا همکاری طرفین،
محدودیت منابع ،خروج ذاتی برخی جرائم یا افراد ،فشارهای سیاسی یا اجتماعی ناظر به برخی
پروندهها و ...دانست .اما غربالگری متهمان در دادگاههای حل مسئله بر اساس معیارهای بیشتری
مانند نوع و شدت جرم ،سن و سوابق متهم ،پرداخت هزینههای برنامۀ درمانی و ...انجام میشود.
غربالگری بهعنوان یک بررسی مقدماتی که بین  5-3۰دقیقه وقت نیاز دارد

( & Peters

« ،)Peyton, 1998: 4واجد شرایط بودن» 3درمانجو را برای شرکت در دادگاه درمانمدار تعیین
ً
میکند و معموال بالفاصله پس از دستگیری اتفاق میافتد؛ اما «سنجش» ،4همان طور که در بند
بعد توضیح داده خواهد شد« ،مناسببودن» 5میزان و انواع خاص خدمات را تعیین میکند و بهطور
معمول پس از پذیرش مجرم در برنامۀ دادگاه درمانمدار اتفاق میافتد .مهمترین موضوعات

)1. Thin Layer Chromatography (TLC
2. Screening
3. Eligibility
4. Assessment
5. Suitability
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ٔ

بررسیشده در غربالگری شامل شدت مصرف مواد ،مشکالت عمدۀ سالمت روان ،میزان انگیزۀ فرد
برای درمان و الگوهای تفکر مجرمانه متهم میشود ( .)Knight et al., 2008: 5-6غربالگری به
ً
معنی فرایند سنجش افراد در خصوص وجود احتمالی مشکلی خاص است؛ لیکن الزاما نوع مشکل
احتمالی شخص یا میزان شدت آن را مشخص نمیکند؛ بلکه تعیین میکند که آیا سنجش بیشتری
ضروری است یا خیر ( .)Center for Substance Abuse Treatment, 2005: 7طرح د.د.م.م
ایران به تأسی از دادگاه درمانمدار کامنال سه نوع غربالگری «عمومی»« ،قضایی» 1و «بالینی» 2را
پیشبینی نموده که هدف هریک ،متصدی مرتبط و تخصص وی در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول شمارۀ  :3فرمهای پیشبینی شده برای غربالگری در د.د.م.م ایران
شماره
فرم
1
2
3

عنوان فرم
غربالگری
عمومی

تکمیلکننده

هدف از تکمیل

متصدی واحد پذیرش و

اخذ اطالعات جمعیت شناختی

غربالگری عمومی (حداقل

(دموگرافیک) ،انگیزهدهی و آشناکردن

دیپلمه)

درمانجو با د.د.م.م

غربالگری

نمایندۀ مرجع قضایی (حداقل

قضایی

دادیار)

غربالگری
بالینی

یک روانشناس و پرستار
آموزشدیده با حداقل مدرک
کارشناسی روانشناسی

بررسی سوابق جرم و شدت آن
بررسی خصوصیات بالینی و مشکل

هدف کلی

احراز شرایط و
تصمیمگیری در
خصوص ورود
فرد به د.د.م.م

اختالل مصرف مواد در فرد

سؤاالت و اطالعات متعدد مندرج در فرمهای سهگانۀ غربالگری فاقد امتیازبندی است؛
درصورتی که نمیتوان به کمیکردن تمام اطالعات دریافتی معتقد بود؛لیکن تعیین امتیازهای مثبت
و منفی و درنظرگرفتن نمره برای هر خصوصیت ،میتواند به تصمیم کیفی متناسبتر کمک کند و
ً
صرفا در صورتی که نمرۀ دریافتی از حد خاصی باالتر شد ،امکان ورود به فرایند درمان برای معتاد
فراهم شود .بررسی نویسندگان در د.د.م.م تهران نشان میدهد که 4درصد از پروندهها فاقد فرم
غربالگری عمومی6۰ ،درصد فاقد فرم غربالگری قضایی و 7درصد فاقد فرم غربالگری بالینی
بودهاند و فرمهای غربالگری قضایی همگی توسط متصدی پذیرش تکمیل شدهاند .این موضوع که
قضایی حتی یک پرونده توسط قاضی انجام نشده است ،نشانگر عدم حضور و مشارکت
غربالگری
ِ
1. Justice System Screening/Criminal Justice Screening
2. Clinical Screening
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قاضی در فرایند غربالگری و اتخاذ تصمیم برای ورود معتاد به فرایند درمان است .عدم حضور و
ارتباط مستقیم قاضی میتواند حصول یکی از اهداف مهم غربالگری ،دایر بر انگیزهدهی به معتاد
ً
برای ورود به برنامۀ درمانی خصوصا راجع به متهمان بدبین به اقدامات قضایی را غیرممکن سازد.
غربالگری بالینی با هدف بررسی ویژگیهای روانی شخص انجام میشود و به ازای هر نفر بین
ً
 3-1ساعت وقت الزم دارد 1.درحالیکه مصاحبه با روانشناس د.د.م.م تهران نشان داد که عمال
چنین فرصتی برای بررسی هر درمانجو وجود نداشته است .تحلیل فرمهای مزبور نیز حکایت از
طراحینشدن علمی آنها دارد؛ چراکه برخی اطالعات مقررشده برای اخذ توسط روانشناس و
پزشک و نیز موضوعاتی مانند سابقۀ ارتکاب جرم و تعداد دفعات ترک ،در فرمهای غربالگری و
سنجش با یکدیگر همپوشانی داشته یا تکراری هستند که باعث طوالنیشدن فرایند میشوند؛
همچنین امکان پاسخگو یی به برخی سؤاالت مندرج در این فرم ،در ابتدای ورود درمانجو ،برای
ً
روانشناس وجود ندارد و نیازمند نظارت نسبتا طوالنیمدت است .تشخیص برخی دیگر از این
ویژگیها ،مانند افسردگی نیز مستلزم انجام بررسیهای تخصصی است؛ درحالیکه تشخیص این
امر به نتیجۀ حاصل از پاسخهای خوداظهاری معتاد واگذار شده است؛ همچنین برخی از واژههایی
که در توصیف متهم استفاده شده ،مانند «شدت اختالل مصرف مواد» مبهم بوده و معیار شدت،
مشخص نشده و بخش عمدهای از دادهها نیز بهصورت کمی و خنثی و در قالب سؤاالتی با
جوابهای بله یا خیر اخذ شده است؛ در حالی که باید به روش کیفی و از راه مصاحبههای عمیق و
اخذ شرححال از معتاد انجام شود.
زنان بهدلیل خصوصیات فیزیکی و روحی متمایز ،وضعیت خانوادگی (متأهل ،مادر یا سرپرست
خانوار بودن) ،معتادبودن شوهر و فشار از طرف وی برای تنفروشی و تهیۀ مواد و ...نیازمند رویکرد
افتراقی در غربالگری و درمان در دادگاههای درمانمدار هستند .همچنین زنان بهدلیل داشتن
مسئولیتهای خانوادگی و ترس از دوری از فرزندانشان ،از برنامههای درمانی اقامتی طوالنیمدت
گریزانند (نجاتی .)1۰8 :1384 ،دادگاه درمانمدار ایران در فصل دوازدهم نکاتی را در زمینۀ
مدیر مورد را به فراهمکردن
غربالگری و سنجش بالینی درمانجویان زن متذکر شده است و توجه ِ

امکان درآمدزایی ،ارائۀ حمایتها و خدمات حقوقی ،مانند فراهمآوردن امکان طالق(!) و محیط
امن برای زنانی که از آسیبهای درونخانگی رنج میبرند ،جلب نموده است؛ لیکن راهکارهایی
برای رسیدن به این اهداف و رفع مشکالتی مانند نارضایتی شوهر ارائه نشده است .در این خصوص،
 .1راهنمای د.د.م.م ،ص 47و 48
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بررسی پروندههای د.د.م.م تهران نشان میدهد که 2درصد از درمانجویان ،زن بودهاند که هر دو نیز
دارای فرزند بوده و فرزند صغیر یکی از آنان بهدلیل معتادبودن ناپدری و شائبۀ تجاوز وی به کودک،
مدیر مورد ازطریق مترو(!) تحویل مرکز مهر مادر
در دورۀ درمان مادر ،جهت نگهداری به همراه ِ

بومهن شده است؛ لیکن رضایت یا نارضایتی شوهر درمانجوی دوم ،مورد بررسی تیم غربالگری
قرار نگرفته است.
ً
نهایتا پس از انجام غربالگری و دیگر سنجشها در دادگاههای درمانمدار کامنال ،در صورت

احرازنشدن شرایط ،تصمیم به رد درمانجو گرفته میشود؛ ولی در صورت احراز شرایط اولیۀ پذیرش،
ً
وقت جلسۀ حضور نزد قاضی تعیین میشود تا درمانجو رسما در دادگاه پذیرفته شود .قبل از جلسه،
درمانجو اقدام به امضاء یک «تفاهمنامۀ مبنایی» 1از مقررات و ضمانتاجراهای برنامه و امضای
یک «اقرارنامه به ارتکاب جرم» 2میکند .سپس قاضی پس از پرسیدن چند سؤال ،ورود او را به برنامه
تبریک میگوید و اگر درمانجو زندانی باشد ،دستور آزادیاش را صادر میکند تا روز بعد در جلسات
مشاوره شرکت کند ( .)Mackinem & Higgins, 2008: 46لیکن در راهنمای د.د.م.م ایران معلوم
نشده است که آیا انجام هر مرحلۀ غربالگری بهمنزلۀ احراز شرایط است یا اینکه پس از انجام مراحل
سهگانۀ غربالگری باید تصمیم مشترکی در این خصوص اتخاذ شود .در هیچیک از پروندههای
د.د.م.م تهران نیز این فرایند تصمیم گیری روشن نیست و قاضی حضور نداشته و با تصمیم متصدی
مدیر مورد و حداکثر با اطالع و اجازۀ تلفنی قاضی ،متهم به مراکز درمانی ارجاع شده
پذیرش و ِ

است.

ٔ.4سنجشٔوضعیتٔدرمانجؤدرٔفرایندٔدرمانٔؤارزیابیٔبرنامۀٔدرمانیٔ

سنجش 3درخصوص چهار موضوع «خطر»« ،نیازها»« ،مسئولیتپذیری» و

«قابلیتهای»4

درمانجو و در سه مرحلۀ «قبل از درمان»« ،حین درمان» و «پس از اتمام برنامه» صورت میپذیرد.
سنجش به معنی فرایندی برای تعریف ماهیت یک مشکل و تدوین توصیههای درمانی خاص برای
رفع آن است .یک سنجش اساسی توسط متخصصان آموزشدیده انجام میشود و شامل جمعآوری
اطالعات کلیدی و درگیرشدن در فرایندی با درمانجوست که مشاور را قادر میسازد آمادگی
درمانجو را برای تغییر ،سطوح مشکل و نیز هرگونه تشخیص ،ناتوانی و نقاط قوت دریابد ( Center

1. Basic Understanding
2. Stipulation of guilt
3. Assessment
4. Risks, Needs, Strengths, Responsivity.
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ارزٔیابیٔف ٔرایندٔطرحٔآزم ٔایشیٔدادگا ٔهٔدرما ٔ

ٔ۲۲۵

 .)for Substance Abuse Treatment, 2005: 8سنجش با غربالگری و نیز با «ارزیابی» 1متفاوت
است و بین  1-2ساعت زمان الزم دارد .سنجش و اطالعات تشخیصی مرتبط ،حیطۀ گستردهتری از
ً
غربالگری ،مانند بررسی اختالالت روانی را دربرگرفته و مستقیما به طراحی برنامهای درمانی
فردیشده در دادگاه موادمخدر کمک میکند ( .)Peters & Peyton, 1998: 4سنجش همچنین
کمک میکند که خدمات مناسب و درمان الزم شخص مشخص شود 2.راهنمای د.د.م.م ایران پنج
ُ
نمونه فرم را برای انجام سنجش در مراحل مختلف پیشبینی میکند که توسط افراد واجد
صالحیتهای خاص و با اهداف معینی به شرح جدول زیر تنظیم میگردند:
جدول شمارۀ  :4فرمهای پیشبینیشده در راهنمای د.د.م.م ایران برای سنجش 3درمانجو
شماره
فرم
4
5
6
7
8

عنوان فرم
سنجش بالینی قبل از
ارجاع
سنجش مدیریت مورد
قبل از ارجاع

تکمیلکننده
گروه سنجش بالینی (پزشک،
روانشناس ،روانپزشک و پرستار
آموزشدیده)
مدیر مورد

سنجش بالینی حین

تیم پزشکی شامل حداقل یک

درمان

پزشک و یک روانشناس

سنجش مدیریت مورد
حین درمان
سنجش پس از اتمام
دورۀ حکم قضایی

مدیر مورد
مدیر مورد

هدف از تکمیل
سنجش تشخیصی بیشتر برای دریافت
خدمات پزشکی
شناسایی نیازها و ارتباطدادن صحیح آنها با
درمان مناسب و خدمات اجتماعی
بررسی میزان پیشرفت در فرایند درمان ،تسهیل
و حفظ پیشرفت و اصالح برنامههای درمانی
سنجش وضعیت درمان و توانبخشی

سنجش قبل از شروع درمان ،شامل سنجش بالینی و مدیریت مورد (فرمهای شمارۀ 4و  )5است
و با هدف مهم «شناسایی دقیق وضعیت فردی و پزشکی درمانجو» جهت تعیین نوع برنامۀ درمانی
و ارجاع به گروه درمانی مناسب و نیز با هدف «شناسایی انواع نیازها و لوازم حمایت از درمانجو»
جهت تقویت احتمال تکمیل دورۀ درمانی توسط درمانجو انجام میشود .گروه سنجش بالینی باید
1. Evaluation

اهنمای د.د.م.م ،ص45
 .2ر
ِ

اهنمای دادگاه درمانمدار ایران ،بهاشتباه از واژۀ
پاورقی انتهای مقدمه ذکر شد ،در ر
 .3توجه شود که همان طور که در
ِ
ِ
«ارزیابی» بهجای «سنجش» در عناوین فرمها استفاده شده است.
ِ
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این سنجشها را انجام دهد؛ ولی بررسی عملکرد د.د.م.م تهران از طریق مصاحبههای عمیق و
تحلیل محتوای  1۰۰پروندۀ مورد مطالعه از آن دادگاه ،حاکی است که در عمل ،گروه سنجش بالینی
وجود ندارد و تمام سنجشهای بالینی قبل از ارجاع ،بهتنهایی توسط پزشک عمومی که در برخی
زمینهها فاقد تخصص الزم محسوب میشود ،صورت پذیرفته است .همچنین 3درصد از پروندهها
فاقد فرم شمارۀ  4و 1درصد فاقد فرم شمارۀ  5بودهاند .از طرف دیگر ،مطابق بند  3مادۀ  5آییننامۀ
مادۀ  ،16پزشک تیم موظف است در نظریۀ خود ضمن اشاره به وضعیت فرد و تشخیص بالینی،
روش درمان پیشنهادی و مدت آن را مطابق با پروتکلها و شیوهنامههای مربوط بهطور کتبی به مقام
قضایی اعالم نماید؛ در صورتی که در 95درصد از پروندههای د.د.م.م تهران هیچ اظهارنظری از
ً
پزشک مزبور در فرم سنجش بالینی صورت نگرفته و در 5درصد دیگر نیز صرفا به اینکه متهم به کدام
کمپ درمانی معرفی شود ،بسنده شده است.
پس از شروع به درمان ،سنجش متفاوتی در دستور کار دادگاه قرار میگیرد که شامل فرمهای
شمارۀ  6و  7میشود .هدف این سنجش ،بررسی میزان پیشرفت درمانجو ،تسهیل پیشرفت ،نظارت
بر وی و اصالح برنامۀ درمانی در تناسب با وضعیت درمانجو است که توسط تیم پزشکی (در فرم)6
و مدیر مورد (در فرم )7صورت می پذیرد .سنجش بالینی حین درمان در هر مرکز درمانی باید طبق
«طرح درمان» معینشده از طرف دادگاه برای درمانجو ،راهنمای دادگاه درمانمدار ،شیوهنامۀ
ارزیابی ...و نیز مبتنی بر پروتکل اختصاصی همان مرکز انجام شود .این سنجش توسط گروه درمانی
مستقر در مرکز درمانی مزبور انجام و گزارش آن به مدیر مورد دادگاه منعکس میشود 1.اما واگذاری
کامل سنجش به مراکز درمانی ،به جهت آشنانبودن این مراکز با ساختار و اهداف دادگاه درمانمدار،
منجر به عدم حصول اهداف درمانی مدنظر خواهد شد .از طرف دیگر ،سنجش حین درمان که شامل
سنجش پزشکی و مدیریت مورد است ،باید با نظارت قضایی 2توأم باشد تا از نتایج آن بتوان جهت
تشویق و تنبیه درمانجو و سنجش فرایند اجرای برنامۀ درمانی بهره برد .نظارت قضایی با «پایش و
پیگیری» 3متفاوت است و مستلزم حضور مکرر درمانجو در مقابل قاضی و مصاحبۀ بدون واسطه
بین ایشان است .لیکن در راهنمای د.د.م.م ایران به لزوم توأمبودن سنجش با نظارت قضایی توجه
نشده است و از سؤاالت مندرج در فرمهای  6و 7نیز چنین اطالعاتی برداشت نمیشود .بررسی
پروندههای د.د.م.م تهران در این زمینه نشان میدهد که 8۰درصد از پروندهها فاقد فرم شمارۀ ،6
 .1شیوهنامۀ ارزیابی ،...ص24

2. Judicial Monitoring
3. Follow-Up Care
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41درصد فاقد فرم شمارۀ  7و 1۰۰درصد فاقد فرم شمارۀ  8بودهاند و آنچه تکمیل شده است ،مانند
وضعیت روانی حین درمان ،نیز توسط افراد فاقد صالحیت ،مانند متصدی پذیرش یا مدیر مورد
انجام شده و قسمتهای اصلی مانند آزمایشهای تصادفی مواد و ویزیتهای پزشکی مسکوت
مانده است؛ بهعنوان مثال ،در پروندههای شمارۀ  32 ،18و  ،35فرم شمارۀ  6که تکمیل آن از وظایف
روانشناس است ،توسط متصدی پذیرش تکمیل شده و در جدول «سنجش روانی درمانجو» از فرم
مزبور ،عباراتی مانند «وضعیت نرمال؛ بسیار خوب؛ مشاورۀ گروهی؛ حضور مرتب در جلسات؛
ً
اقدام به فرار و بینظمی در مرکز» استفاده شده است که کامال بیانگر تخصصنداشتن تنظیمکننده
میباشد.
آخرین مرحلۀ سنجش در د.د.م.م ایران ،سنجش پس از اتمام دوره (فرم شمارۀ  )8است .در این
مرحله ،سنجش وضعیت درمان و توانبخشی درمانجویان برعهدۀ مدیر مورد گذاشته شده

است1.

اما آنچه بهعنوان یکی از مراحل اساسی برنامۀ حل مسئله در کامنال به شمار میرود« ،ارزیابی پس
از تکمیل برنامه» است که شامل چهار گونۀ «ارزیابی فرایند»« 2،ارزیابی برونداد»« 3،ارزیابی
هزینهاثربخشی» 4و «تحلیل هزینهفایده» 5میباشد .این ارزیابیها یا بهطور درونسیستمی و توسط
اعضای دادگاه یا برونسیستمی و توسط نهادهای ارزیاب ،دانشگاهی یا تحقیقاتی یا هر دو روش
انجام میشود ( .)Casey et al., 2007: 23-25اما بهرغم اهمیت ارزیابی کلیت برنامه در بررسی
اثربخشی برنامۀ اجراشده و رفع نواقص آن ،این موضوع در راهنمای د.د.م.م ایران مغفول مانده است؛
درحالیکه صرف ارزیابی «اثربخشی برنامه بر درمانجو» ،دادههای مورد نیاز برای ارزیابی کلیت
برنامه را در اختیار ما قرار نمیدهد .همچنین انجام آن توسط مدیرمورد با حداقل تحصیالت
کارشناسی امکانپذیر و علمی نیست و الزم است به گروه منسجمی که به اصول ارزیابی تسلط کامل
دارند ،محول شود.
ٔ.۵تحلیلٔفرایندٔدرمانٔؤتوانمندسازیٔٔ

پس از اتمام مرحلۀ سنجش ،باید بر اساس نتایج سنجش بالینی و فرایند تشخیص« ،طرح
درمان» مشخص و واضحی توسط مدیر مورد و تیم سنجش نوشته شود .در این طرح ،موضوعاتی

اهنمای د.د.م.م ،ص85
 .1شیوهنامه مدیریت مورد ،ص 28و ر
ِ

2 . Process evaluation
3 . Outcome evaluation
4 . Cost-effectiveness evaluation
5 . Cost-benefit analyses
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مانند مدت تقریبی درمان و نوع برنامۀ سمزدایی ،نوع و تعداد جلسات درمان مشاورهای ،درمانهای
تکمیلی توانبخشی ،زمان تستهای آزمایشگاهی و ...مشخص میشود 1.سپس مدیر مورد فهرستی
از مراکز درمانی مورد تأیید سازمان بهزیستی و ارائهدهندۀ خدمات درمانی مقرر در طرح درمان را به
درمانجو میدهد تا مرکز درمانی را متناسب با محل سکونتش انتخاب کند و بر این اساس درمانجو
توسط مدیر مورد به همراه طرح درمانی به مرکز درمانی انتخابشده ارجاع داده میشود 2.اما بررسی
عملکرد د.د.م.م تهران حکایت از عدم رعایت اصول حل مسئله دارد؛ چراکه طرح درمان برای
هیچیک از درمانجویان تهیه نشده است و به مراکز درمانی ارسال نگردیده است؛ در نتیجه درمان
در مراکز درمانی نیز بدون توجه به نتایج سنجش و همانند سایر درمانجویان عادی صورت گرفته
است .نتایج مصاحبۀ نویسندگان با اعضای دادگاه نیز نشان داد که انتخاب مرکز درمانی از فرایند
ً
مشخصی پیروی نکرده و الزاما حاصل نتایج سنجش نبوده است؛ بلکه درمانجو حسب نظر پزشک،
مدیر مورد یا متصدی پذیرش به یکی از مراکز درمانی معرفی شده است .بر همین مبنا6 ،درصد از
درمانجویان د.د.م.م تهران به بیمارستان1 ،درصد به مراکز مادۀ  16و مابقی به مراکز مادۀ  15معرفی
شدهاند.
درخصوص نوع مرکز درمانی ،با توجه به نبود مراکز درمانی اختصاصی برای دادگاه درمانمدار
ایران ،امکان ارجاع درمانجو به مراکز مختلف مورد تأیید سازمان بهزیستی و دادگاه پیشبینی شده
است .همچنین این مراکز محدود به مراکز مادۀ  15یا  16نشده و استفاده از مراکز دیگری مانند مراکز
ُ
گذری ( ،)DICسرپناههای شبانه ،مراکز توانمندسازی و جامعهپذیری 3و ...نیز امکانپذیر گردیده
است 4.هرچند پیشبینی استفاده از تمام ظرفیت مراکز درمانی موجود با هدف سنجش قبل از شروع
درمان ،یعنی تعیین نوع برنامۀ درمانی مختص درمانجو و ارجاع به گروه درمانی مناسب ،مطابقت
ً
دارد ،برخی از این مراکز صرفا جزء مراکز «کاهش آسیب» یا «توانمندسازی» بوده و امکان اجرای
«طرح درمان» تنظیمشده توسط دادگاه و نیز برآورد نتایج درمانی مورد انتظار را ندارند .از طرف
دیگر ،امکان ارجاع معتاد متجاهر بیسرپناه سخت دردسترس به مراکز درمان «سرپایی» اعتیاد که
فاقد مکان ِاسکان است ،با اهداف رویکرد درمانمدار همخوانی ندارد .در صورتی که بر اساس
بررسی نگارندگان27 ،درصد از کل درمانجویان د.د.م.م تهران کارتنخواب یا فاقد مسکن بودهاند

اهنمای د.د.م.م ،ص77و 82
 .1ر
ِ

اهنمای د.د.م.م  ،ص 53 ،42و 77
 .2ر
ِ
اهنمای د.د.م.م  ،ص 53و 77
 .4ر
ِ

)3 . Empowerment and Reintegration Center (ERC
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و 4۰درصد از کل درمانجویان نیز به مراکز درمانی

سرپاییMMT

ٔ۲۲9

معرفی شدهاند .اطالعات

حاصلشده نشان میدهد که تشخیص د.د.م.م در انتخاب مرکز درمانی در برخی پروندهها (مانند
پروندههای شمارۀ  89 ،88 ،86 ،75و  )92بهدرستی صورت نگرفته است و تعدادی از معتادان
بیسرپناه به مراکز درمان سرپایی معرفی شدهاند؛ بهعنوان مثال ،در پروندۀ شمارۀ  ،86درمانجو
ُ
بهصورت توأم به مرکز سرپایی MMTو نیز به مرکز گذری ) (DICمعرفی شده است؛ در حالی که
وضعیت اسکان وی درنظر گرفته نشده است و انتخاب یک مرکز اقامتی واجد هر دو جنبۀ فوق
میتوانست مناسبتر باشد .همچنین در پروندۀ شمارۀ  75به جهت ابتالی درمانجو به ،HIVنبود
مراکز درمانی اقامتی مختص این افراد و عدم پذیرش سایر مراکز ،درمانجو درخصوص ایدز به
بیمارستان امامخمینی و درخصوص اعتیاد به مرکز سرپایی MMTمعرفی شده است؛ لیکن وی از
دسترس دادگاه خارج شده و دیگر هیچ مراجعهای نداشته است.
دادگاه درمانمدار تهران ،فهرست مراکز درمانی مجاز از سازمان بهزیستی را استعالم کرده و آن
ً
سازمان فهرست این مراکز را که تعداد آنها جمعا (از انواع مختلف) بالغ بر  25۰مرکز بوده ،اعالم
نموده است .سپس دادگاه  1۰۰نفر درمانجو را بدون ضابطۀ خاصی به  9مرکز درمانی و  3بیمارستان
(ایران ،روزبه و امامخمینی) واقع در مناطق مختلف شهر تهران ارجاع داده است .این آزادی عمل،
عدم تعیین مراکز مشخص درمانی و امکان معرفی به تمامی مراکز مجاز ،عالوه بر ایجاد شائبۀ انگیزۀ
مالی بین مسئول دادگاه و مراکز درمانی در ارجاع بیشتر به مراکزی خاص ،موجب قطع ارتباط مفید
و مستمر دادگاه با درمانجویان ،صعوبت نظارت و پایش آنان و افزایش هزینههای مرتبط خواهد شد.
همچنین بهعلت ناآشنایی مراکز با رویکرد درمانمدار ،حصول نتایج مدنظر دادگاه بعید است و در
نتیجه باعث خواهد شد که طرح د.د.م.م در عمل با جمعآوری و نگهداری معتادان در طرحهای
سابق پلیس و بهزیستی تفاوتی نداشته باشد.
شیوۀ درمان در مراکز درمانی مزبور مطابق پروتکلهای مرتبط ،مانند «راهنمای ارائۀ خدمات در
مراکز مادۀ  ،»16آییننامه و دستورالعملهای مواد  15و  16و سایر اسناد و مقررات درمانی صورت
میپذیرد .با این حال هرچند مسئولیت امور درمان این مراکز بر عهدۀ «مسئول فنی» میباشد و
هرگونه اقدام درمانی خارج از پروتکل و مقررات درمانی ،ممنوع و مستوجب تعقیب انتظامی ،کیفری
و لغو مجوز است 1 ،تعامل گروه درمانی د.د.م.م با مسئول فنی مراکز و حدود مسئولیت هریک در
مواردی که نظرات مختلفی در خصوص درمان مددجو وجود داشته باشد ،مشخص نیست .همچنین
 .1مواد  8 ،1و  9آئیننامه ماده .16
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مشاهدههای نویسندگان و مروری بر عملکرد مراکز درمانی مورد ارجاع دادگاه ،حکایت از آن دارد
که اصول درمان و آموزش مقرر در اسناد درمانی رعایت نشده و دورۀ مزبور به نگهدای صرف در
مکانی بسته تنزل داده شده است .از طرف دیگر برخالف کامنال ،نقش درمانمحور قاضی از حیث
ً
«نوع» و «چگونگی» تصمیمات قضاییدرمانی وی در د.د.م.م ایران تبیین نشده و در عمل نیز صرفا
در 3درصد از پروندههای د.د.م.م تهران (شمارۀ  2۰ ،6و  )43تصمیمات بسیار محدودی مانند
تغییر نوع درمان از اقامتی به سرپایی یا تغییر مرکز درمانی از طرف قاضی اتخاذ شده است.
بهمنظور تکمیل و اثربخشکردن درمان ،مدیر مورد شرایط خانوادگی ،تحصیلی ،اقتصادی،
اشتغال ،حمایتهای اجتماعی دردسترس و معلولیتهای درمانجو را بررسی کرده و بر اساس
نیازهای وی« ،برنامۀ حمایتی درمانی» و «برنامۀ خدمات حمایتی» طراحی مینماید .سپس
درمانجو را جهت دریافت خدمات حمایتی مورد نیاز به واحدهای توانمندسازی و جامعهپذیری یا
سایر نهادهای ارائهدهندۀ خدمات ارجاع میدهد 1.واگذارکردن تشخیص برنامههای درمانی تکمیلی
به مدیر مورد (مانند درمانهای روانپزشکی الزم) بدون کمک متخصصین مرتبط صحیح به نظر
نمیرسد؛ چراکه وی تخصص الزم درخصوص همۀ نیازهای درمانی تکمیلی را ندارد .همچنین الزم
است درمانجویان حسب برنامۀ حمایتی نوشتهشده به مراکز یا خدمات متناسب ارجاع شوند؛ در
حالی که بررسی پروندههای د.د.م.م تهران حاکی از آن است که در هیچیک از پروندهها ،برنامۀ
درمانی تکمیلی و برنامۀ خدمات حمایتی تنظیم نشده است .در مراکز توانمندسازی نیز که طبق
دستورالعمل مرتبط ،خدمات ششگانه شامل اسکان ،تغذیه ،بهداشت ،مهارتآموزی ،کارآفرینی،
اصالح افراد و تسهیل بازگشت به خانواده و جامعه ارائه میگردد( ،خبرگزاری ایمنا)1398/6/1۰ :
برخالف اصول حل مسئله دایر بر لزوم نظارت مستمر بر درمانجو ،نظارت و آزمایش مستمر اعتیاد
پیشبینی نشده است .نتیجۀ این نبود نظارت آن است که از  22نفر (=22درصد) درمانجوی
ً
معرفیشده از د.د.م.م تهران به مراکز توانمندسازی ،صرفا  4نفر در مرکز باقی مانده و مابقی مرکز را
ترک کردهاند .از دیدگاه ارزیابی تقنینی ،مرحلۀ پساکیفری نیز به دلیل اولویت جنبۀ کنترلی و نظارتی
تدابیر پساکیفری نسبت به جنبۀ حمایتی در مقررات فراتقنینی ایران (واقفی 1۰8 :139۰ ،و ،)11۰
مقررات حمایتی ویژهای برای توانمندسازی درمانجویان پیشبینی نشده است و مقررات فروتقنینی
موجود ،مانند آییننامۀ مراقبت بعد از خروج معتادان نیز که به اقدامات حمایتی پرداخته ،اثربخشی
الزم را نداشته است.
اهنمای د.د.م.م ،ص 78و شیوهنامه مدیریت مورد ،ص.23
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نتیجهٔٔ

تحلیل اسناد پشتیبان دادگاه درمانمدار ایران حکایت از آن دارد که اقتباس صحیحی از الگوی
کامنالیی آن صورت نپذیرفته و همۀ لوازم آن بومیسازی نشده است؛ همچنین با غفلت از اینکه
دادگاه درمانمدار بارزترین نوع از دادگاههای حل مسئله است ،به اصول و شاخصهای حل مسئله
در فرایند درمان ،توجهی نشده است .بهصورتی که از ظرفیتهای متعدد درمانی در سه مرحلۀ
تحقیق ،دادرسی و اجرای حکم ،مانند «تعلیق تعقیب»« ،تعویق مراقبتی صدور حکم»« ،تعلیق
مراقبتی اجرای مجازات»« ،دورۀ مراقبت»« ،آزادی مشروط بهطور مراقبتی»« ،نظام نیمه آزادی» و
«آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی بهطور مراقبتی» ،استفاده نشده و با تأسی از الگوی
ً
پیشدادرسی ،اجرای آزمایشی این طرح صرفا در مرحلۀ دادسرا با نظارت یک قاضی دادسرا و در
قالب همکاری بینسازمانی پیشبینی شده است .در حالی که بر اساس مواد  62 ،6۰ ،57 ،48و
 83ناظر به بند «پ» مادۀ  ،43همچنین تبصرۀ بند «الف» و بند «ب» مادۀ  88قانون مجازات
اسالمی و نیز بند «ب» مادۀ  81قانون آیین دادرسی کیفری ،میتوان شخص را در قالب یکی از
نهادهای فوق به «درمان بیماری یا ترک اعتیاد» از طریق مراجعه به پزشک ،درمانگاه ،بیمارستان یا
هر طریق دیگری مکلف کرد .از طرف دیگر ،آنچه دادگاه درمانمدار را از سایر رویکردها متمایز
میسازد ،کنشگری فعال قاضی و استفاده از فشار قانون برای درمان است؛ در حالی که حضور و
نقش قضاییدرمانی قاضی ،حلقۀ مفقوده طرح د.د.م.م ایران بوده و نیز طراحی صحیح و اثربخشی
از ضمانتاجراها صورت نپذیرفته است .بهطوری که نبود پشتوانۀ اجرایی بر میزان پایبندی درمانجو
به درمان و نظارت پس از آن اثر منفی گذاشته است.
از ُبعد اجرایی نیز مطابق آمار و اطالعات بهدستآمده در این پژوهش ،فرایند دادگاه درمانمدار
ایران نهتنها با الگوی کامنالیی خود همسو نیست ،بلکه قرابت بیشتری با جمعآوری و نگهداری
معتادان در طرحهای ضربتی پلیس و سازمان بهزیستی داشته است .این امر به دالیل متعدد ،مانند
عدم آموزش و تخصص اعضا و مرتبطان دادگاه ،عدم حضور و اهتمام قاضی ،عدم نظارت مناسب
ناظران طرح ،مشکالت متعدد مالی و تسهیالتی ،عدم اجرای طرح مطابق راهنما و شیوهنامههای
مرتبط ،ابهام در فرایند ،نبود رویکرد مشارکتی و جامعوی و ...بوده است .اما از دیگر سوی ،هرچند
ً
واژۀ «دادگاه» در ادبیات حقوقی تعریف کامال مشخص و روشنی دارد و د.د.م.م ایران به معنی واقعی
کلمه« ،دادگاه» محسوب نمیشود و ایجاد نهادی تحت عنوان دادگاه حل مسئله یا درمانمدار نیازمند
قانونگذاری و مواجه با معضالت متعددی است ،در شرایط فعلی با استفاده از ظرفیت شعب و
قضات دادگاه انقالب ،امکان تشکیل «تخصصی» دادگاه درمانمدار موادمخدر و نیز بهرهبرداری از
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سایر نهادهای درمانی فوق برای درمان معتادانی که بهعلت ارتکاب سایر جرائم به مرحلۀ دادرسی
در دادگاه رسیده یا محکومیت کیفری یافتهاند ،نیز فراهم میشود.
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▪ خبرگزاری ایمنا .)1398( .نبود نظارت جدی مهمترین ضعف مراکز توانمندسازی بهاران ،کد خبر:
 ،387965انتشار ،1398/6/1۰ :ساعت ،13:5۰ :دسترسی ،1398/7/17 :آدرس:
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▪ صادقیه ،طاهره و دیگران« ،)1388( .بررسی روند شش ماهه اجرای طرح دادگاه درمانمدار در شهرستان یزد و
تحلیل نتایج اجرای آزمایشی آن» ،طلوع بهداشت ،دوره  ،8شماره .4-3
ّ
▪ عزیزی ،علی و دیگران (« ،)1398اصول حاکم بر دادگاههای حلمسئله در پرتو مطالعات تطبیقی» ،پژوهشهای
حقوق تطبیقی ،زیر چاپ.
ّ
▪ عزیزی ،علی و فرجیها ،محمد (« ،)1398تحلیل عملکرد دادگاههای کیفری ایران در پرتو رویکرد حلمسئله»،
مجله حقوقی دادگستری ،زیر چاپ.
ّ
▪ عزیزی ،علی و فوالدگر ،فریبا (« .)1395دادگاههای حلمسئله و جلوههای ترمیمی آن» ،دانشنامه عدالت
ترمیمی ،انتشارات میزان.
▪ قاسمیمقدم ،حسن (پائیز« ،)1387مبانی ارزیابی اثربخشی کیفرهای اجتماعمحور و تحلیل یافتههای آن؛ با
تأکید بر مطالعه موردی دوره مراقبت در ایاالت متحده آمریکا و انگلستان» ،مجله حقوقی ،شماره .64
▪ قدوسی ،آرش و موسویان ،سمیرا« ،)1392( .دادگاه درمانمدار؛ نگرشی نو در کنترل سوءمصرف مواد» ،فصلنامه
طب اعتیاد ،شماره.2
درمانی مراکز اجتماع درمانمدار تهران و گرگان»،
▪ نجاتی ،علی« ،)1384( .مقایسه میزان رضایتمندی از روند
ِ
فصلنامه مصباح ،شماره .59

▪ نجفیابرندآبادی ،علیحسین ( ،)1386-87تقریرات درس جرم شناسی (بازپروری بزهکاران) ،تنظیم سلمان
عمرانی ،دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
▪ نجفیابرندآبادی ،علیحسین (زمستان« ،)1392درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری :فرصتها و
چالشها» ،دیباچه در :بایستههای پژوهش در نظام عدالت کیفری (مقاالت برگزیده نخستین همایش ملی
پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصتها و چالشها) ،انتشارات میزان :تهران ،چاپ اول.
▪ واقفی ،مریم ( ،)139۰مطالعه حقوقی-جرمشناختی مرحله پساکیفری در فرایند کیفری ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه مفید.

▪ روشنپژوه ،محسن ( ،)1394سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد کشور؛ مصوب جلسه 128
ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ  ،1393/3/31انتشارات اندیشه معاصر :تهران.
▪ ستاد مبارزه با موادمخدر (اسفند ،)1396طرح ملی مبارزه همه جانبه با موادمخدر ،روانگردانها و پیشسازها
با رویکرد اجتماعی در برنامه ششم توسعه.
▪ سازمان بهزیستی ( ،)1392دستورالعمل تأسیس ،اداره و انحالل مرکز توانمندسازی و جامعهپذیری
بهبودیافتگان.
▪ معاونت اجتماعی قوهقضائیه و مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی ( ،)1395راهنمای دادگاه درمانمدار در ایران.
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 شیوهنامه مدیریت مورد در دادگاه،)1395( ▪ معاونت اجتماعی قوهقضائیه و مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی
.درمانمدار ایران
 شیوهنامه پذیرش و غربالگری در،)1395( ▪ معاونت اجتماعی قوهقضائیه و مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی
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