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هشدارهاي موثر در پیشگیري از حمل مواد 
مخدر

تعدادي از استفتائات علماي عظام در زمینه حرمت 
استفاده از مواد مخدر:

حضرت آیت اَهللا العظمی خامنه اي (حفظه اهللا):
اسـتعمال مـواد مخـدر و اسـتفاده از آنهـا بـا توجه بـه آثار 
سوءشـان از قبیـل ضررهـاي شـخصی و اجتماعـی قابـل 
مالحظـه اي  کـه بر اسـتعمال آنها مترتب می شـود، حرام 
اسـت و به همین دلیل کسـب در آمد با آنها از طریق حمل 
و نقل و نگهداري وخرید و فروش و غیر آن هم حرام است.
حضرت آیت اَهللا العظمی مکارم شیرازي (حفظه اهللا):

محرمـات  از  یکـی  مخـدر  مـواد  اسـتعمال  شـک  بـدون 
قطعـی  حرمـت  بـر  شـرعیه  مختلـف  ادلـه  کـه  اسـت 
اسـت  واجـب  مسـلمانان  همـه  بـر  و  دارد  داللـت  آن 
کننـد اجتنـاب  و  پرهیـز  پلیـد  مـواد  ایـن  از  کـه 

حضرت آیت اَهللا العظمی نوري همدانی (حفظه اهللا):
ایـن فرهنـگ باید در جامعـه جا بیفتد که چیـزي که مضر 
اسـت حـرام اسـت و مـواد مخـدر بـراي بـدن مضر اسـت. 



40

زائر گرامی: 
فیـض حضور در سـرزمین وحـی، حرم شـریف نبوي(ص)و 
قبرسـتان بقیع توفیقی اسـت کـه خداوند منان براي شـما 
مقـرر فرمـوده اسـت. فلذا بـروز هرگونـه عوارض جسـمی، 
روحـی و روانـی در افراد، موجب عدم توفیق و ایجاد شـبهه 
در مناسـک معنـوي و زیارتی می گردد.بالي خانمان سـوز 
مـواد مخـدر و اعتیـاد، اسـتطاعت زائـر را از نظر جسـمی و 
روانـی از بیـن مـی بـرد، بنابـر ایـن توصیـه می شـود، اگر 
فـردي بـه هـر نحـو مبتـال بـه سـوء مصـرف مـواد مخـدر 
یـا روانگردانهـا اسـت، پیـش از اعـزام نسـبت بـه درمـان و 
بـاز پـروري روحـی و جسـمی مبـادرت ورزیـده تـا ضمـن 
آمـاده شـدن بـراي ورود بـه سـرزمین وحـی، بـا بازسـازي 
از  امـاره  صفـات  پاکسـازي  جهـت  در  روحـی  و  جسـمی 
خـود حرکـت نمایـد. مطالـب پیشـرو، حـاوي تاریخچه اي 
از طـرح مقابلـه بـا حمـل مـواد مخـدر از سـوي زائرین در 
سـال هـاي اخیـر و بازتابهـا و تبعـات آن در جامعـه بوده و 
امیـد اسـت بـا مطالعـه و بـکار بسـتن تذکـرات آن، دیگـر 
بـار شـاهد دسـتگیري و بازداشـت زائریـن بـه دلیـل حمل 
مـواد مخـدر چـه در ایـران و چـه در عربسـتان، نباشـیم.

الـف) آشـنایی بـا طـرح صیانـت از حجـاج و عمره گـزاران
1- تاریخچه 

بـه  وحـج  عمـره  هـاي  کاروان  زائریـن  بازداشـت  پـی  در 
ایـن  افزایـش  و  عربسـتان  در  مخـدر  مـواد  حمـل  اتهـام 
دسـتگیریها طـی سـال هـاي 85 و 86 و بـاز تـاب هـاي 
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سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و مذهبـی ایـن موضـوع در 
ایـران و عربسـتان و بازداشـت طوالنـی مـدت در زنـدان 
هـاي عربسـتان در بدتریـن شـرایط کـه در برخـی مـوارد 
منجـر بـه فوت زائـران گردیـد، در تاریخ 86/5/9 ، شـوراي 
عالـی حـج بـا حضـور رئیـس محتـرم جمهـوري وقـت، در 
خصـوص ممانعـت از اعـزام زائریـن حامـل مـواد مخدر در 
فرودگاههـاي کشـور و اعمـال قانـون، مصوبـه اي گذرانـد 
کـه متـن آن بدیـن شـرح اسـت.«همه بخش هـاي ذیربط 
(پزشـکی، ناجـا و ...) در نحـوه برخـورد با معتادان یکسـان 
حـج  بـه  قشـر  ایـن  تشـرف  از  همـه  بایـد  کننـد.  عمـل 
جلوگیـري کننـد. اگـر در مبـادي خروجـی از فـردي مواد 
مخـدر گرفته شـد باید برگردانده شـود. مراجـع مربوطه به 
همـراه سـتاد مواد مخـدر کارشناسـی الزم را صـورت داده 
و مکانیزمـی را طراحـی کننـد و مدیـران کاروان هـا نیز در 
ایـن زمینـه همـکاري نمایند»براسـاس ایـن مصوبه، سـتاد 
مبـارزه بـا مواد مخـدر ماموریت یافت با همـکاري نهادهاي 
ذي ربـط همچـون پلیـس فرودگاه، دادسـتانی کل کشـور، 
سـازمان حـج و زیـارت و... طـرح صیانت از حجـاج و عمره 
گـزاران را بـه اجراء در آورد که خوشـبختانه ماحصل آن در 
چنـد سـال اخیر(با ممانعـت از اعزام تعداد قابـل توجهی از 
زائریـن در داخـل کشـور) بـه صفر رسـیدن آمار بازداشـت 
اسـت. بـوده  عربسـتان  در  مخـدر  مـواد  حامـل  زائریـن 

2-  اهداف :
اگـر چـه باز خـورد اولیه ایـن طرح، بـه صفر رسـاندن آمار 
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دسـتگیري زائریـن در عربسـتان بـوده و بـا عنایت حضرت 
حـق و همـکاري نهادهـاي ذي ربـط حاصل گردیـده، لکن 
دورنمـا و آینـده پژوهـی ترسـیم شـده بـراي طـرح مقابله 
بـا حمـل مواد مخـدر از سـوي زائریـن، فرهنگ سـازي در 
تـرك مـواد مخدر و تشـویق در مراجعه به مراکـز بازپروري 
سـالمت  بازیابـی  هـدف  گرفتن،بـا  قـرار  درمـان  تحـت  و 
جسـمی و روحـی و انجام سـفر عمـره و حج عـاري از مواد 
مخـدر می باشـد لذا یکـی از اقدامات دسـتگاههاي مجري، 
اطـالع رسـانی و  آمـوزش زائرین بـا هدف پیشـگیري بوده 
و جـزوه پیـش رو نمونـه اي جهـت اطـالع رسـانی اسـت.

3- نحوه اجراي طرح :
پلیس و سایر عوامل حفاظتی و امنیتی جهت حفظ و ایجاد 
امنیـت سـفر زائریـن و جلوگیري از حضور تعـداد معدودي 
افراد متخلف، اقدامات کنترلی و مراقبتی را در ایستگاه هاي 
پـروازي پیـش بینی و بـه مرحله اجراء میگذارنـد، از جمله: 
و  فـرودگاه  بـه  ورود  بـدو  در  زائریـن  توجیـه   
از  یکـی  سـوي  از  بازرسـی،  مراحـل  انجـام  از  پیـش 
کارشناسـان پلیـس فـرودگاه مبنـی بـر همـراه نداشـتن 
زائریـن.  از  آن  کشـف  پیامدهـاي  و  مخـدر  مـواد 
 وسـایل و بـار مسـافرین بوسـیله دسـتگاه هـاي کنترلـی 
ایـن  میگیـرد.  قـرار  دقیـق  بررسـی  مـورد  (الکترونیکـی) 
دسـتگاه هـا قادرنـد وجود هر شـی و یـا کاالي غیر معمول 
در انـدازه هاي بسـیار کوچـک را ردیابی و شناسـائی کنند. 
 تیـم هـاي کارشـناس، متخصـص، ماهـر و بـا تجربـه بـه 
صـورت محسـوس و غیـر محسـوس در محوطـه سـالنها، 
داشـته  نظـر  تحـت  را  مشـکوك  افـراد  عملکـرد  و  رفتـار 
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دهنـد.  مـی  قـرار  بررسـی  مـورد  را  مشـکوك  مـوارد  و 
 حضـور تیـم هـاي سـگ جسـتجوگر پلیـس باتـوان باال، 
بخـش دیگـري از این اقدامات اسـت. این سـگ هـا قادرند 
از فاصلـه ده متـري هـر نـوع مـواد مخـدر و روانگـردان را 
ردیابـی و محـل اختفاي آن را مشـخص کنند. (اسـتفاده از 
ایـن حیـوان بـا رعایـت موازین شـرعی صورت مـی پذیرد) 
گسـترده  همـکاري  هـا  کاروان  محتـرم  مدیـران   
آورنـد.  مـی  بعمـل  زمینـه  ایـن  در  پلیـس   بـا  را  اي 
  در مـواردي کـه از افـراد متخلـف هرنـوع مـواد مخـدر 
و روان گـردان بـه هـر میـزان توسـط پلیس کشـف شـود، 
اقدامـات ذیـل در خصـوص ایـن افراد صـورت مـی پذیرد:

-  تهیـه صورتجلسـه کشـف مـواد مخدر در چند نسـخه و 
ارجـاع آن به نهادهاي ذي ربط از جمله دادسـراي فرودگاه
- تشـکیل پرونده و صـدور حکم مجازات برابـر مواد قانونی

سـفر  از  و  ابطـال  زائـر  عمـره  و  حـج  ویـزاي   -
شـود مـی  جلوگیـري  قطعـاً  عربسـتان  بـه  وي 

دائـم  یـا  موقـت  خـروج  ممنوعیـت  اعمـال   -
گذرنامـه. قانـون   16 مـاده   2 تبصـره  برابـر 
4-  جرائم در نظر گرفته شده براي زائرین 

حامل موادمخدر: 
 سـازمان حـج و زیارت براسـاس تکلیف قانونـی و با توجه 
بـه مفـاد قـرارداد منعقده با زائریـن، حاملین مـواد مخدر و 
روان گـردان هـا و زائرینی کـه اعتیاد آنان محـرز بوده (ولو 
مبـادرت بـه حمل مـواد مخـدر ننمـوده باشـند) را حداقل 
بمـدت یـک دوره از اعـزام محـروم خواهد نمـود و ثبت نام 
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مجـدد ایـن افـراد در کاروان ها و اعزامشـان در سـال بعد، 
منـوط بـه تـرك اعتیـاد و تایید پزشـک معتمد می باشـد. 
مجمـع  مصـوب  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قانـون  برابـر   
از  خـروج  قصـد  کـه  افـرادي  نظـام،  مصلحـت  تشـخیص 
کشـور را دارنـد، در صورتیکـه مبـادرت بـه حمـل مـواد 
مخـدر بـه هـر میـزان نماینـد، بیـن 1 تا 5 سـال از کشـور 
قضـات  صورتیکـه  در  لـذا  گردنـد،  مـی  الخـروج  ممنـوع 
محتـرم طبـق ایـن قانـون زائریـن را بـه ممنـوع الخـروج 
شـدن از کشـور محکوم نماینـد، زائر نه تنها توفیق تشـرف 
بـه حـج را از دسـت خواهـد داد، بلکه تـا پایـان یافتن این 
ممنوعیـت، حـق خـروج از کشـور را نـدارد. جریمـه نقدي 
وشـالق از دیگـر جرائـم حاملیـن مـواد مخـدر مـی باشـد 
سـوي  از  ارتکابـی،  جـرم  میـزان  و  نـوع  بـه  نسـبت  کـه 
قضـات محتـرم بـراي متهمیـن در نظـر گرفتـه می شـود.

معتـاد: افـراد  بـه  هایـی  توصیـه  ب) 
1- در صورتـی کـه تا زمان اعزام فرصـت کافی براي درمان 
اعتیـاد خـود داریـد، مدیـر کاروان را بـه طـور محرمانـه و 
خصوصی در جریان مشـکل خود قرار دهید تا ضمن فراهم 
نمـودن امکانـات در مانـی در مراکز معتبر، بـا لحاظ نمودن 
ایـن شـرایط خـاص، شـما را از سـایر خدمـات درمانـی در 
شـهرهاي مکه معظمـه و مدینه منوره نیز بهره مند سـازد.

2- در صورتیکـه مـی خواهیـد شـخصاً اقـدام بـه درمـان 
بهزیسـتی  سـازمان  نظـارت  تحـت  معتبـر  مراکـز  کنیـد، 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  و  کشـور 
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سـازند طـرف  بـر  را  شـما  درمانـی  مشـکالت  قادرنـد 
نیسـت  کافـی  درمـان  بـراي  وقـت  صورتیکـه  در    -3
درمـان  بـراي  شـده  مهیـا  فرصـت  در  نتوانسـتید  یـا  و 
را  کاروان  مدیـر  حتمـاً  کنیـد،  اقـدام  خـود  کامـل 
دهیـد. قـرار  امـر  درجریـان  خـود  مشـکالت  رفـع  بـراي 

قابل توجه زائران عزیز: 
بـه  هـم  و  دولتـی  صـورت  بـه  هـم  مذکـور  مراکـز   
باشـند.  مـی  خدمـات  ارائـه  آمـاده  خصوصـی  شـکل 
 کلیـه اطالعـات ارائـه شـده در مراکـز درمانـی اعتیـاد 
کشـور جنبـه خصوصـی و محرمانـه دارنـد و کلیه اسـامی، 
صـورت  بـه  بیمـاران  درمانـی  وضعیـت  و  مشـخصات 
محرمانـه، تنهـا در اختیـار مراکـز مربوطـه قـرار خواهـد 
گرفت و آنان نیز در حفظ اسـرار بیماران مسـئول هسـتند.

اعتیـاد  مـواد  کننـدگان  مصـرف  کلیـه  قانـون،  طبـق   
آور مجـرم شـناخته شـده ولـی در صورتیکـه در یکـی از 
مراکـز درمانـی پرونـده تشـکیل دهنـد، بیمـار محسـوب 
مـی شـوند و از پیگیـري هـاي قانونـی معاف خواهنـد بود.

ج)برخی بازتابهاي حضور افراد معتاد در 
عربستان:

جراحـی  باسـابقه  سـال(1392)  عمـره  زائریـن  از  یکـی 
عربسـتان  بـه  مخـدر،  مـواد  مصـرف  و  بـاز  قلـب  عمـل 
مدینـه،  شـهر  در  حضـور  دوم  روز  از  و  نمـوده  عزیمـت 
بدلیـل عـدم دسترسـی بـه مـواد مخـدر، در بیمارسـتان 
بسـتري شـده و وخامـت حال وي منجـر بـه بازگرداندنش 
اسـت!  گردیـده  عمـره  اعمـال  انجـام  از  قبـل  ایـران  بـه 
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 یکی از زائرین حج سـال1392بدلیل وخامت حال ناشـی 
از عـدم دسترسـی به مـواد مخدر، در هتل محـل اقامت در 
شـهر مکه اقدام به پرخاشـگري نموده وضمن آسـیب زدن 
به هتل، با پزشـک مسـتقر در مجموعه درگیر شـده اسـت!

 یکـی از زائریـن عمره سـال 1391 بدلیل عدم دسترسـی 
بـه موادمخـدر، کنترل رفتار خود را ازدسـت داده و چندین 
مرتبه مبادرت به ضرب و شـتم همسـر خود نمـوده ونهایتاً 
در روز چهـارم سـفر، از مدینـه بـه جـده منتقل و بـه ایران 
بازگردانـده شـد وموفـق بـه انجـام عمـره مفـرده نگردیـد!

د) قوانین مجازات اسالمی و مواد مخدر 
در ایران

مـاده 17 قانـون مبـارزه با مـواد مخدر(مصـوب 1389/5/9 
مجمع تشـخیص مصلحت نظـام)، چنانچه اتبـاع جمهوري 
اسـالمی ایـران بـا هـر قصـدي اقـدام بـه نگهـداري، حمل 
کشـور  از  خـارج  یـا  داخـل  بـه  مخـدر  مـواد  قاچـاق  یـا 
نماینـد، از زمـان قطعـی شـدن حکـم بـه مـدت یـک تـا 
پنـج سـال گذرنامـه آنـان ابطـال و ممنـوع الخـروج مـی 
شـوند. در صـورت تکـرار بـه مـدت پنـج تـا پانـزده سـال 
گذرنامـه آنـان ابطـال و ممنـوع الخـروج می شـوند. صدور 
هـر گونـه گذرنامـه بـراي اتبـاع ایرانـی کـه در خـارج از 
کشـور بـه سـبب جرائـم موضـوع این قانـون محکوم شـده 
انـد، مشـمول ممنوعیـت موضـوع ایـن مـاده مـی باشـد.

 ماده 4 قانون مجازات اسالمی:
آن  نتیجـه  و  واقـع  ایـران  در  جـرم  از  قسـمتی  هـرگاه   
یـا  شـود  حاصـل  ایـران  حاکمیـت  قلمـرو   از  خـارج  در 
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آن  نتیجـه  خـارج  در  یـا  ایـران  در  جـرم  از  قسـمتی 
حاصـل شـود، در حکـم جـرم واقـع شـده در ایـران اسـت.

توضیح:
یکـی  براسـاس  عربسـتان  در  فـردي  اگـر  ایـن  بنابـر 
بازگردانـده  یـا  دسـتگیر  مخـدر،  مـواد  جرائـم  از 
کشـور،  بـه  مراجعـه  و  آزادي  از  پـس  شـود.  (دیپـورت) 
داشـت. خواهـد  ادامـه  همچنـان  آن،  قانونـی  تعقیـب 
نکتـه:  بـا اسـتناد بـه مـاده 40 قانـون مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر مصـوب مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، افرادي 
کـه بـدون داشـتن مجـوز پزشـکی و یـا قضائـی، مبـادرت 
شـربت  یـا  قـرص  جملـه  از  گردانهـا  روان  حمـل  بـه 
هـاي  محکومیـت  مشـمول  نیـز  نماینـد  مـی  متـادون 
از  و  بـود  خواهنـد  مذکـور  قانـون   5 مـاده  در  منـدرج 
خـروج آنـان از کشـور جلوگیـري بـه عمـل خواهـد آمـد. 
ه) برخی مفاد قانون مبارزه با مواد مخدر 

در کشور عربستان:
 همـراه داشـتن هرگونه داروي گیاهی مشـکوك و شـبیه 
بـه مـواد مخـدر، قـرص هـاي روان گـردان مانند متـادون، 
قرصهـاي آرام بخـش از قبیـل انـواع مسـکن هـاي حـاوي 
کدئین، دیازپام، فلورازپام، کلونازپام، اکسـازپام، لورازپام و... 
در عربسـتان جرم تلقی شـده و در صورت کشـف از زائرین 
در فـرودگاه هـاي عربسـتان، حسـب مقـدار آن، مجـازات 
جریمـه و حبـس از 2 تـا 10 سـال را در برخواهـد داشـت.
نکتـه : از آنجایـی که مصـرف داروهاي مذکور در کشـور ما 
بـا نظر پزشـک معتمد منعی نـدارد، در صورتـی که زائرین 
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محتـرم بـه دلیل ابتـالء به بیمـاري، نیاز به مصـرف داروي 
خاصی دارند، حتماً مراتب را با مدیر کاروان در میان بگذارند.

روان  و  مخـدر  مـواد  هرگونـه  مصـرف  سـوء  و  اعتیـاد   
گـردان جـرم و مجـازات زندان از یـک ماه تا 2 سـال دارد. 
را  مخـدر  مـواد  کـه  افـرادي  بـراي  زنـدان  مجـازات   
تـا 10  از 2  کننـد  مـی  حمـل  شـخصی  مصـرف  جهـت 
مـواد  فـروش  منظـور  بـه  کـه  افـرادي  بـراي  و  سـال 
دارد. وجـود  اعـدام  مجـازات  کننـد  مـی  حمـل  مخـدر 

توجه داشته باشیم : 
مبـادي  اخیـر  هـاي  درسـال  عربسـتان  دولـت   
کنترلـی  امکانـات  آخریـن  بـه  را  خـود  فرودگاهـی 
ازکادر  گیـري  بهـره  بـا  و  نمـوده  مجهـز  حفاظتـی  و 
شناسـائی  بـه  مبـادرت  زنـی،  چهـره  در  متخصـص 
زائریـن معتـاد و جسـتجوي بـار همـراه آنـان مـی نمایـد. 
 بازداشـت هریـک از مرتکبیـن جرایـم ذکـر شـده تابـع 
محدودیت سـنی و جنسـیت نبوده و به صرف کشـف مواد 
مخدر، فرد حامل آن بازداشـت(در برخی موارد افراد با سـن 
باالي 80 سـال نیز بازداشـت شـده اند) و مراحل دادرسـی 
و محاکمـه بـا قاطعیـت و بـدون حضـور وکیل انجام شـده 
و زائریـن بـه حبـس هـاي طوالنی مـدت محکوم گشـته و 
امـکان اعتـراض و تجدید نظـر در راي صادره وجـود ندارد.
 شـرایط زنـدان هاي عربسـتان به جهت عـدم برخورداري 
از امکانـات رفاهی و بهداشـتی، در بدتریـن وضعیت ممکن 
قـرار داشـته بطوریکـه دسترسـی بـه بدیهـی تریـن امـور 
بهداشتی، درمانی و تماس و مالقات با بستگان وجود ندارد. 
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 شـواهد و سـوابق امـر حاکـی از آن اسـت کـه محاکـم 
قضائـی عربسـتان در برخـورد بـا متهمیـن ایرانـی، عـالوه 
برخـی  از  متاثـر  آن،  ارتـکاب  شـرایط  و  جـرم  نـوع  بـر 
تعصبـات مذهبـی، مبـادرت بـه صـدور راي مـی نماینـد.

آیا می دانید..!؟
 آیـا می دانید در عملیات عمره سـال 94-93،تعداد 399 
نفـر از زائریـن بدلیـل حمل مواد مخـدر از سـفر بازمانده و 
امکان عزیمت آنان به عربسـتان فراهم نگردید و همین امر 
موجبـات انصـراف همراهان ایـن زائرین را نیـز فراهم آورد.

تعـداد  حـج 93  عملیـات  جریـان  در  انیـد  د  مـی  آیـا   
توفیـق  مخـدر  مـواد  حمـل  بدلیـل  زائریـن  از  نفـر   73
انتظـار  علیرغـم  و  داده  دسـت  از  را  تمتـع  حـج  انجـام 
طوالنـی مـدت بـراي تشـرف بـه حـج، بدلیـل عـدم توجه 
مسـئولین  سـایر  و  پلیـس  توصیههـاي  و  هشـدارها  بـه 
ذیربـط در عـدم حمل مـواد مخدر،خـود و بعضـاً همراهان 
نمودنـد. محـروم  واجـب  و  معنـوي  سـفر  ایـن  از  را 
 آیـا مـی دانیـد تعدادي از زائرین با زمانده از سـفر عمره و 
حج سـالجاري بدلیـل حمل مواد مخدر،برابـر قانون مصوب 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام و راي  قضائی با محکومیت 
هایـی همچون ممنوع الخروجی حداقل یکسـاله روبرو بوده 
و بدلیـل پایـان نیافتـن دوره ممنـوع الخروجی، در موسـم 
پیش رو نیز امکان عزیمت به عربسـتان را نخواهند داشـت.

 آیـا مـی دانید حمل قرص متادون بـراي افرادي که مجوز 
پزشـکی از سـوي مراکز معتبر نداشـته باشـند، جـرم تلقی 
شـده و مجازاتی مشـابه حمـل مواد مخدر در پی داشـته و 
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تعدادي از بازماندگان سفر حج گذشته را شامل شده است. 
مـواد  کننـدگان  مصـرف  از  تعـدادي  دانیـد  مـی  آیـا   
مخـدر (بـا هـدف گمـراه نمـودن پلیـس فـرودگاه)، اقـدام 
بـه جاسـازي مـواد مخـدر در وسـایل همراهـان خـود اعم 
از همسـر، فرزنـد و... نمـوده و بـا ایـن کار عمـًال خـود و 
انـد.  نمـوده  محـروم  معنـوي  سـفر  ایـن  از  را  همراهـان 
 آیـا مـی دانیـد افـرادي کـه بدلیـل حمـل مـواد مخـدر 
بـا  انـد،  بازمانـده  عمـره  و  حـج  زیارتـی  سـفرهاي  از 
چـه پیامدهـا و آثـار سـوئی در جامعـه و بسـتگان دور و 
اختالفـات  دچـار  بعضـاً  و  بـوده  روبـرو  خـود،  نزدیـک 
انـد. شـده  فرزنـدان  و  همسـر  بـا  خانوادگـی  شـدید 




