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  )اقليت(سازمان فدائيان: فرستنده

 ٢٠١٢ جنوری ٢٣

 

  در جامعهادي و گسترش اعتی اسالمیجمھور
 

 جھان است، چندان ی کنونی ھمه نظام ھااني درملي بدی بی حکومتستمي سکي راني ای اسالمی جمھورمئي بگواگر

 از معضالت ی تعداداي کي منطقه و جھان، اگر ی بر کشورھاحاکم ی ارتجاعینظام ھا. مي نگفته ای ربطیحرف ب

زور و   تا آنجا که توانسته وی اسالمیور کرده اند، جمھلي مردم تحمی را بر توده ھای واجتماعی اقتصاد،یاسيس

.  کرده استلي تحمراني امردم ی جا بر توده ھاکي را ی اجتماعیت، ھمه مصائب و ستم ھاش، اجازه داده اسقدرت

 ني بی منتشره از طرف ارگان ھا و نھادھایآمارھا ی بررسزي و نراني مردم ای توده ھای عمومتي به وضعینگاھ

  زحمتکش،یبر توده ھا آن لي و تحمی اجتماعی ھای نابسامانجادي در ایاسالم ی دھد که جمھوری نشان م،یالملل

 و ستم ضياز اعمال تبع.  را به خود اختصاص داده استی جھانی بندرده ی باالني از عناویکي اي نيھمواره  باالتر

کارگران و   از سرکوبران،ي مردم ای توده ھاکي و حقوق دموکراتهي اولی ھایگرفته تا سلب آزاد  بر زنانیتيجنس

 مختلف، از سلب ی ھاتي گرفته تاسرکوب ملی حق مسلم کارگرکيه عنوان  مستقل آنان بیابيممانعت از تشکل 

 ،یاسي شرکت در امور سی مردم براۀ به تودني ومذھب معني دکي لي گرفته تا تحمدهي مذھب و عقان،ي بیآزاد

خود  اد،ي اعتلي از قبی در جامعه گرفته تا معضالتیکاري بو از گسترش فقر جامعه، ی و اجتماعی اقتصاد،یفرھنگ

 ني نشصدر ی از کشورھایکي في ھمواره در ردی اسالمی و ھمه و ھمه، نام جمھورء فحشا،ی دزدطالق، ،یکش

  . قرار داردی جھانی ھای ھا و رده بندیجدول بررس

 ی موضوعاتۀ و مصرف مواد مخدر، از جملاديعتۀ  مقولران،ي در ای انواع معضالت اجتماعی آماری بررسدر

 کل جامعه را فرا گرفته و گسترش روز افزون آن، سالمت یعموم  بحرانکيصورت است که ھم اکنون به 

  . انداخته استی جدۀ جوانان کشور را به مخاطرتياخص امن  جامعه و به طوریعموم

 عدم انتشار اي کذب و ی آمارھاۀ با ارائیاسالم ی جمھوری در کشور، اگرچه مقامات دولتادي مورد گسترش اعتدر

 کشور را کمتر از نا دارند تعداد معتادی سعري اخی مواد مخدر در سال ھامصرف زاني و منامار معتاد آقيتعداد دق

 به سازمان ملل وابسته ی آمار نھادھازي و نیر دولتي غی گروه ھاقاتي و تحقی اعالم کنند، اما بررسنفر ونيلي م٢

 یا  سابقهی به ابعاد بري اخی سال ھا و پخش آن درکشور، درعي از آن است که، مصرف مواد مخدر و توزیحاک
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 ی دارا،تي به نسبت جمعرانيا "دفتر مقابله با جرم ومواد مخدر سازمان ملل متحد"  اساس گزارشهب.   استدهيرس

 اکي و ترني معتاد به ھروئراني اتي نفر از جمع١٧ نفر از ھر کي.  جھان استیکشورھا ني بدر معتاد نيشتريب

  . کشور، در سوء مصرف از مواد مخدر دست دارندۀ سال٦٠ تا ١٥ تي درصد جمع٢٠ و است

با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مسلم است که   دفتر مقابلهی از سوی آمارھا و گزارشاتني چنۀ وجود ارائبا

 سال بار در نيران، اوليون معتاد در ايلي م٢آمار .  کذب محض استراني ایدولت ی نھادھایآمار ارائه شده از سو

 .است  تاكنون ھمچنان ثابت ماندهان ستاد مبارزه با موادمخدر اعالم شد و از آن زمی از سو٧٦

 بازگو کنند، راني معتاد در اونيليم٢ کشور را کمتر از نا دارند آمار معتادی  سعی دولتی نھادھاکه ني رغم ابه

 راني معتاد در اونيلي م٤ تا ٣ رقم یرو ھستند که یاسالم ی از درون خود جمھوریگري دیبعضا افراد و نھادھا

 . دارندديکأت

 ٧٠٠ون ويلي م٣ تعداد معتادان کشور را ی اسالمیان، معاون وقت سالمت وزارت بھداشت جمھوريد علويؤ مديس

 از سوء مصرف مواد یريشگير كل پيان، مديرياما در ھمانزمان محسن وز.  اعالم کرده بود٨٤ھزار نفر در سال 

 ٨٤ سال یعني آمار در زمان حاضر نيامطمئنا : كرد دانسته و اعالم٨٠  مربوط به سال زيوق را نآمار ف مخدر،

  .است افتهيش يافزا

ون يلي م٤ران را يآمار معتادان در ا ر كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر،ي، دبی ھاشمی ھمان زمان، علدر درست

 معتاد ونيلي م٤ آمار ی روز،ي نراني ای اجتماعی مددکاریم انجمن علسي رئما،ي اقلیدکتر مصطف .نفر اعالم كرد

 ني ترنانهي کشور در خوش بنا گفت که تعدادمعتادن توای ارائه شده میبا توجه به آمارھا.  داردديکأ ترانيدر ا

  . شوندی نفر برآورد مونيلي م٤حالت، 

سال .  ھستند٨٤ گذشته از جمله تا سال یال ھا مربوط به سرانيون معتاد در ايلي م٤ آمارھا، از جمله تعداد ني اۀھم

 ئیمعتادان کشور بود و ھنوز مصرف مخدرھاۀ  کنندنيمأ عمده مواد تاکي و ترني مخدر ھروئۀ که دو مادئیھا

 ی توان گفت که در سال ھای متي با قاطعني ابنابر.  نکرده بوددايپ تي جوانان عموماني و کراک در مشهيھمچون ش

 ٤ کشور را ھمان نا حال، اگر تعداد معتادنيبا ا. ون نفراستيلي م٤ از شتري به مراتب بکشوران د تعداد معتار،ياخ

 صورت ني نفر عضو داشته باشند، در ا٥ تا ٤ کنند که ی زندگی افراد در خانواده اني واميري نفر در نظر بگونيليم

 .ھستند  در کشور مواجهادي با معضل اعتمي به صورت مستقراني اتي نفر از جمعونيلي م٢٠ تا١٦

 دھند، ی خبر مراني از گسترش روزافزون مصرف مواد مخدر در ازي نی جھانی آمارھا،ی داخلی بر آمارھاعالوه

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان . " بنددی میوالن دولتؤ مسیآمارھا یکه راه را بر ھر گونه دروغ پرداز

 و ني تن ھروئ١٤: است  گزارش کردهني چنرا راني در اادي اعتتي، وضع خود٢٠٠٨در گزارش ساالنه " متحد ملل

 در صدر فھرست هي را به ھمراه روسراني اکه دهي به مصرف رسراني شده در افغانستان، در ادي تولاکي تن تر٤٥٠

  که مصرف مواد مخدرراني گزارش، انيطبق ا. قرار داده است  مصرف کنندگان مواد مخدر در جھاننيبزرگتر

 در جھان ادي مشکل اعتني تری که با جدئی از کشورھایکي ھند است، به و نيدر آن برابر با دو کشورچ

 .روبروھستند، بدل شده است

 اشاره شده و در آن اساسا به ني و ھروئاکيتر  چونئی گزارش، تنھا به مواد مخدرھاني در اکه ني توجه به ابا

 توان به ی نشده است، آنگاه بھتر می و کراک اشاره اشهي شليقب از ی صنعتی مخدرھادي مصرف انواع جدزانيم

 سھل الوصول بودن موادمخدر لير، به دلي اخیچرا که در سال ھا.  بردی پی اسالمی جمھوردر ادي اعتۀعمق فاجع

 با زين" راني جوانان ایمل سازمان"در گزارش .  آورده اندی و کراک، اغلب جوانان کشور به مصرف آن روشهيش
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د و ي مخدر جدۀش جوانان به دو ماديزان گراياست که، م  شدهديکأ انجام گرفته تی ھاین بررسيدتريوجه به جدت

 . استشي در حال افزای نگران کننده اطور بهشه يار پر خطر کراک و شيبس

 گزارش ارائه شده ني در کشور، آخرادي اعترانگرگسترشي وتي تکان دھنده و واقعی آمارھاني اۀ اگر به ھمحال،

 ادي اعتۀ توان به عمق فاجعی مشتري بم،يکن  اضافهزي را نی اسالمی با مواد مخدر جمھورمبارزه سيلو پسيتوسط رئ

 مواد مخدر و معتاد در ھر ساعت، ۀ فروشند٣٠ ی ودستگرقهي مواد مخدر در ھر دقلويدو ک کشف.  بردیدر کشور پ

 به ١٣٩٠ ]جدی[ماهي د١٧ روز شنبه مھر ی رابطه خبرگزارني در ھم. در جامعه استادينشانگر عمق بحران اعت

 ماه امسال ٩ ی تن مواد مخدر در کشور ط٣٣٠با مواد مخدر، از کشف   مبارزهسيلو پسي رئیديؤار منقل از سرد

 ی گزارش منيھم.  مواد مخدر در کشور استلوگرمي ک١٩٢ و کھزاري آن، کشف ۀن روزانيانگيکه م. خبر داده است

 ز،ي نی صنعتی مخدرھادي تولنيھمچن.  دھدی ملي تشکی سنتیمخدرھا  مواد مخدر امسال را،اتيشترکشفي بد،يفزاا

  . در کشور، فعال ھستندماده ني ادي تولیھا  است و آشپزخانهافتهي شي افزاارينسبت به گذشته بس

فقر، . ستندي حاصل از آن مواجه نینگرراي و وادياعت  تنھا با غولراني مردم ای مسلم است، جوانان و توده ھاآنچه

 ی طراني ای اسالمی ھستند که جمھورادي اعتفي در ردیگريمصائب دۀ  از جملز،ي نی و تن فروشیخودکش

 و مصرف اديدرکنار گسترش اعت. ست کرده الي تحمراني مردم ای وسرکوبگرانه اش، بر توده ھاني ننگتيحاکم

  ھمچنان در حالی دھند، تن فروشیرف آن جان خود را از دست م نفر در اثر مص١٠مواد مخدر که روزانه 

 در ی خودکشزانيھم اکنون م.  استافتهي شي افزای آوررتي به نحو حزي نیگسترش است و اقدام به خودکش

در  فقط.  را به خود اختصاص داده اندی آمار خودکشنيشتري بور،وزنان کش.  نفر استکھزاري نفر در ھر ١٢رانيا

 کردستان و بعد ھمدان رکورددار کرمانشاه، الم،ي ای زنند و استان ھای می زن دست به خودکش١٠وزانه تھران، ر

  چرا؟یبه راست. ھستند راني زنان ااني در میآمار خودکش

 شي چرا گراران،ي کنندگان مواد مخدر در اعيتوزۀ  گسترده و اعدام روزانی ھایري سرکوب، دستگھمه ني وجود ابا

 به خود گرفته ی صعودري در جامعه، سی است؟ چرا تن فروششي کشورھمچنان رو به افزانا آمار معتاد واديبه اعت

 است؟

 و ی در عوامل اقتصادشهي ر،ی تن فروشو ادي اعت،ی فقر، خودکشلي از قبئی ھادهي که پدستي ندهي پوشی کسبر

 معضالت نگونهي حل ای ھرگز راه گشا روزانه،ی و اعدام ھازندان ،یريسرکوب، دستگ.  ھر جامعه دارندیاجتماع

 در ادي مقابله با اعتی و اعدام را برارکوب سنيشتري تا کنون براني ای اسالمیجمھور.  و نخواھدبودستي نیاجتماع

 در ادي به اعتشي گرااياست؟ آ  خود گرفتهۀ از اقدامات سرکوبگرانی اجهي تا کنون نتايآ. جامعه اعمال کرده است

نه تنھا با سرکوب و اعدام، معضل ! مسلم است که نه  از جامعه رخت بر بست؟ی تن فروشايآجامعه متوقف شد؟ 

 به ده سال ادي افزوده شد، سن اعتی سابقه ای به شکل بزي آن نۀدامنبه ھر سال   بلکهافت،ي نھش در جامعه کاادياعت

 کاھش ینه تنھا تن فروش.  ھفت ساله دو برابر شده استۀ دورکي مصرف مواد مخدر در زاني مو افتيکاھش 

 .افتي در جامعه گسترش زي نی تن فروش،یکاري فقر و بشي بلکه با افزاافت،ين

 و نظام یاجتماع-ی نظم اقتصادی طبقاتتي در ماھشهي ر،یاجتماع  مصائب و معضالتني اۀ مسلم است، ھمآنچه

 ی ھادهي پدنگونهي مقابله با ایرا بیگري در جامعه، قطعا راه دیادي بنريي تغکي دارد وبدون ی اسالمیجمھور

 .ستي متصور نیاجتماع

 الزم طيفراھم ساختن شرا.  ھر کشوراندیانسان ی ھاهي و جوانان به طور اخص، سرماالعموم ی مردم علی ھاتوده

 قابل اعتماد ی مناسبات درونجادي ازي و نی اقتصاد،ی اجتماعی ھایناھنجار  از بروزیريشگي حفظ سالمت و پیبرا
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 تياز وضع  مھم شناختی از ابزارھایکي ۀل کشور، از جمی ھاهي سرماني اۀ دھندلي عناصر تشکۀمجموع انيدر م

  . حاکم بر آن کشور استیاسي نظام ستيموجود جامعه و ماھ

 خواھد بر ی که ھمواره میدر تعارض باشد، حکومت  مردمۀش با منافع عموم تود که منافع حاکمانی حکومتعتا،يطب

 کارگران و زحمتکشان کي و دموکراتی مدنی ھایسرکوب و سلب تمام آزاد  و از قبل استثمار،نديبنش مردم ۀگرد

جوانان و   حفظ سالمتري خود را مستحکم و بقاء خود را استمرار بخشد، نه تنھا در مسیاستبداد ی ھاهيجامعه پا

 ی ھاستمي سنگونهي الي وطوضي عری ارگان ھا و دستگاه ھاۀ کند بلکه، مجموعی مردم، حرکت نمیتوده ھا

 مردم، عالوه بر کسب درآمد سرشار از تجارت ۀ جوانان وتوداني و پخش انواع مواد مخدر در معي با توزیحکومت

  . زنندی دامن مزيجامعه ن  در متنی اعتمادی  و بیاسي انفعال ساد،ياعت  گسترشبه ،یوني مواد افی قانونريغ

 تجارت ني مواد مخدر، چھارمی قانونرييتغت  و تجاری سوداگری جھانۀرص که ھم اکنون در عمي اشاره کنضمنا

  . داردی دالر سود آورارديليم٥٠٠  شود که ساالنه بالغ بر ی جھان محسوب مۀعمد

" یبرادران قاچاقچ "ني ا،ی اسالمی ارگان سرکوب واقتدار جمھورني که سپاه پاسداران، استي ندهي پوشی کسبر

 مواد مخدر در جامعه، به عي درون نظام ھستند که از قبل پخش و توزئیاي مافیارگانھا ۀ نژاد، از جملیاحمد

 مواد عي و توزادي تحت عنوان مبارزه بااعتیم اسالی آنچه از طرف جمھورن،يبنابر ا.  اندافتهي دست یکالن یسودھا

 ٢اعالم کشف .  استیموم افکار عبي فری و عمالبرای ظاھری شود، اقداماتی مجي و تروغيمخدر در جامعه تبل

 شده در عي از مواد مخدر توزینفر در ھر ساعت، تنھا بخش کوچک ٣٠ یري و دستگقهي مواد مخدر در ھر دقلويک

 ی سوداگری تجارت مواد مخدر، قربانۀ بستکلي در سدي بای ھستند که میسوداگر نيا یجامعه و عناصر تحتان

 ی سوداگرنيبر ا  ھمچنانستم،ي شوند تا کل سی اسالمیداران جمھور و سپاه پاسیتيامن-ی نظامی ھاارگان یارديليم

  .ابديکالن خود استمرار 

 ی و حکومتی مقامات دولتني ترهي بلند پای حتاش، یتي امن– ی و باند نظامی که در آن، خامنه ایستمي شک، سبدون

گان   کنندعي از توزی بخشۀان و اعدام روزیري کنند، دستگی خود می واقتصادیاسي قدرت و مطامع سیرا قربان

 یروھاي نیدي و عوامل کلی اسالمیجمھوروالن ؤ مسیبرا آنچه.  سھل و آسان استاري بسشانيمواد مخدر برا

 ی آن در جامعه  کسب معي است که از تجارت مواد مخدر و توزی کالنیسودھا  اش مھم است،یتي امن– ینظام

 حاکمان ی شوند، برای مواد مخدر در جامعه می و سوداگرادي اعتیقربان که ی ھا انسانونيلي می و نابودیتباھ. کنند

 در ادي اعتۀفاجع  توان به عمقی موجود، بھتر ماتي واقعنيبا وجود ا. ن ارزش استي فاقد کمتریاسالم یجمھور

سط  گسترده توی و اعدام ھایريدستگ ھمه ني که چرا به رغم اافتي مسلم دست قتي حقني برد و به ایجامعه پ

 ی صعودري بلکه، ھمچنان سابدي ی نه تنھا کاھش نمراني و مصرف مواد مخدر دراادي آمار اعت،ی اسالمیجمھور

 .دارد
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