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شهرنوشت

صاحبان و فعاالن کسب و کارهای 
اینترنتی ما ه هاست که نگران این روزها 
بودند. روزهایی که پلتفرم های محبوب 
پیام رسان مســدود و کار و بار آنها هم 
کساد شود؛ این نگرانی به وضوح خود را 
در بیش از یک میلیون امضای ثبت شده 
پای کارزار مخالفت با »طرح صیانت از 

فضای مجازی« نشان داده بود. 
اواخر شهریور آنچه همه نگرانش 
بودنــد، رخ داد. جان باختن مهســا 
امینی دختر 22 ســاله در بازداشــت 
گشت ارشاد و شروع اعتراضات سبب 
شد که پروژه صیانت به بدترین شکل 
ممکن کلیــد بخــورد و در این میان 
فیلترینگ اینستاگرام ضربه مهلکی 
به کسب و کارهای فضای مجازی وارد 
آورد. بســیاری از آنالین شــاپ ها در 
شــوک رخداد خیابان ها و فیلترینگ 
گسترده حیاتشــان با مشکل فراوانی 
مواجه شد یا عمال از دایره حیات خارج 
شــدند. تا اینجای کار هــر چند زیان 
همگانی به نظر می رسید اما، ریز شدن 
در اعداد و ارقام نشان می داد، دود این 
شرایط بیش از همه به چشم زنان رفته 
اســت؛ چرا که آنها میدان داران اصلی 
کسب و کارهای اینستاگرامی بودند. 
آنان که در همه این ســال ها؛ با وجود 
افزایش تحصیــالت و توانمندی ها، 
امکان اشتغال در بخش های مختلف 
کشور را پیدا نکرده و فرصتی از سوی 
دولت  برای اشــتغال نیافته بودند، در 

سال های اخیر موفق شدند تا با تکیه بر 
فضای مجازی زمینه اشتغال و کسب  
درآمد را برای خود مهیا و از آمار شرم آور 
بیکاری زنان در کشور بکاهند، این بار به 
مدد فیلترینگ شبکه های مجازی، از 

دور اشتغال خارج شدند.
این ضربه مهلک بر پیکر اشتغال زنان 
در حالی است که کارشناسان معتقدند، 
شرایط سخت اقتصادی در سال های 
اخیر در کشور ما بیش از همه زنان را با 
مشکل مواجه کرده و آینده و سالمندی 
آنان را تهدید می کند. موضوعی که به 
نظر می رســد دولتمردان در کشور ما 
آن را در پیچ و خــم طرح ها و ایده های 
خام خود فراموش کرده یا اساسا درکی 

نسبت به آن ندارند.

 زنان؛  زیان دیدگان اصلی 
فیلترینگ

در حالی که مســئله آمار در ایران 
همواره مبهم بوده و هست که این روزها 
دامنه ابهام آن با فیلترینگ گســترده 

افزایشی بیش از گذشته پیدا کرده.
معاون وزیر صمت معتقد اســت: 
»تجارت الکترونیکی و کســب و کار 
مجازی در کشور دست  کم  هزار و ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و 
صدها زیرشاخه دارد و کسب وکارهایی 
که در اینســتاگرام بودند، کمتر از ۳ 
درصــد این عدد بودند«. سرپرســت 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )تتا( 
هم در همین زمینه گفته اســت که: 
تخمین زده می شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت 
الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ 

تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می شود.
اما اتاق بازرگانــی و فعاالن فضای 
مجازی و استارت  آپی و مراکز پژوهشی 
این اعداد مطرح شده از سوی دولتی ها را 
تخفیف یافته می دانند و از وجود چندین 
میلیون کسب و کار مرتبط با اینستاگرام 
و از گردش مالی ۱۸ تا ۳2 هزار میلیارد 
تومانی دراین پلتفرم ســخن به میان 

می آورند.
طبق آمارِ به تازگی منتشر شده از 
سوی مرکز پژوهشی »بِتا«، که شرکتی 
داخلی در حــوزه بررســی و تحلیل 
اطالعات و دیتابیس هــای اینترنتی 
اســت، بیش از دو میلیون کسب وکار 
ایرانی در اینستاگرام فعالیت می کنند 
و از این تعداد، تنهــا ۱۹درصد از آنها 

فروش حضوری دارند.
این مرکز پژوهشی همچنین اعالم 
کرده است که ۶۴درصد از این مشاغل 
فعال بر بستر اینســتاگرام متعلق به 
زن هاست. این بدان معنی است که ضرر 
و زیان ناشــی از فیلترینگ این شبکه 

بیش از همه زنان را متضرر می کند.

در حالی هنوز موضع گیری شفافی 
در خصوص رفــع فیلترینگ صورت 
نگرفته است اما سخنان مسئوالن امر 
حکایت از تداوم فیلترینگ دارد. آنها در 
حالی به کسب و کارها توصیه می کنند 
که به پلتفرم های داخلی روی بیاورند 
و در آنجــا به کسب  وکارشــان ادامه 
دهند که آمارهای مرکز پژوهشی بتا 
نشان می دهد که با وجود فیلترینگ 
همچنان کاربران ترجیح می دهند از 
پیام رســان ها و شبکه های اجتماعی 
محبوب قبلی شان استفاده کنند؛ تا 
جایی که بر اساس این آمارها، در یک 
ماه اخیر بازدید از پســت ها و پیام ها 
در تلگرام )اپلیکیشــنی که دو سال از 
فیلترینگ آن می گــذرد( افزایش دو 

برابری داشته است.

فشار بر زنان 
و اقشار ضعیف جامعه

بعــد از فیلترینگ شــبکه های 
اجتماعی، شــوک قابــل توجهی به 
به کســب و کارهای آنالین وارد شد. 
کســب و کارهایی که دختران، زنان 
سرپرست خانوار، جوانان، روستاییان 
و گروه هــای اجتماعــی دیگری که 
دولــت چندان بــرای اشــتغال آنها 
برنامه ای مدون و دغدغه ای نداشت. 
در همین باره چندی پیش نیز هیات 
نمایندگان اتاق تهران هم در نشستی 
خسارت ناشــی از قطعی اینترنت به 
کسب وکارهای ایرانی را بررسی کردند. 
فرزین فردیس، رئیس کمیســیون 
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
تهران گفــت که »۳۵هــزار میلیارد 

تومان بــه اقتصــاد حــوزه فناوری 
اطالعات و ۴۵ هزار میلیارد تومان به 
کسب وکارهای سایر حوزه ها خسارت 
وارد شده اســت. در کنار این ضرر ۸۰ 
هزار میلیارد تومانی کســب وکارها، 
نگرانی جدی دربــاره افزایش تعدیل 
نیــروی متخصــص در بنگاه هــای 

اقتصادی وجود دارد«. 
 مسعود خوانســاری، رئیس اتاق 
تهــران نیز در همین نشســت گفت 
کــه: »حــدود ۵۰۰ تــا ۷۰۰ هزار 
کســب و کار دیجیتال در پلتفرم های 
اینترنتی فعالیت دارنــد که به دلیل 
محدودیت هایــی که اعمال شــده 
تمام آنها با مشکالت شدیدی مواجه 
شــده اند«. وی  صاحبــان اکثر این 
کسب وکارها را جوانان و اقشار ضعیف 
روستایی و شــهری دانست که عدم 
رفع ایــن محدودیت ها بــه اقتصاد و 
کسب وکار آنها ضربه شــدیدی وارد 

خواهد کرد. 

 نگرانی از معیشت شاغالن 
در فضای مجازی 

فیلتر شــدن پیام رسان ها، برخی 
خانواده هایی کــه در فضای مجازی 
کســب و کار می کنند را درگیر کرده 
است؛ زنان سرپرست خانوار، افرادی 
که در فضای مجازی دستفروشــی 
می کنند و شــاغالن موقتــی که در 
فضای مجازی امرار معاش می کنند. 
احســان ســهرابی، فعال کارگری و 
مشاور کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور در این رابطه به خبرگزاری 
ایلنا می گوید: »ســوال این است که 
فیلتر شدن پیام رسان های خارجی یا 
کوچ به پیام رسان های داخلی نقشی 
در افزایش نرخ بیکاری نداشته است؟ 
باید گفت امروزه خانواده های بسیاری 
در قالب مشــاغل خانگی کسب و کار 
راه انداخته و با حداقل سرمایه همانند 
دستفروش در کف خیابان، در فضای 
مجازی معیشتشان را تامین می کنند 
یا با کار کردن در اینترنت، کمک خرج 
هزینه تحصیلشان را فراهم می کنند؛ 
تکلیف این گروه ها که بسیاری از آن ها 
زنان سرپرســت خانوار هستند، چه 

می شود؟«.
وی می افزایــد: »بــا توجــه بــه 
صحبت های معاونت وزارت ارتباطات 
که اشاره کردند مردم باید از شبکه های 
داخلی استفاده کنند باید پرسید آیا 
تضمینی بر درآمدزایی یکسان یا معادل 
در این فضاها وجود دارد؛ خانوارهایی که 
متضرر می شوند که عموماً کم درآمد 
هســتند، چه باید بکنند؟ در چنین 
چالش هایی فقط کسب و کارهای خرد 
آسیب می بینند چراکه آنان با حداقل 
سرمایه اموراتشــان را می گذرانند؛ 
لذا می تــوان با اصــالح ناکامی های 
۳ درصــدی که بــه گفتــه معاونت 
ارتباطات بــه دلیل قطــع اینترنت 
کسب و کارهایشان آسیب دیده، نرخ 

بیکاری را تقلیل داد.
ســهرابی به مســئوالن امــر نیز 
می گویــد: »ایــن دستفروشــان 

شــرکت های ابرســرمایه ای ایران 
همچون پپسی و کوکاکوال نیستند و 
توانمندی و سرمایه آن ها را ندارند که 
با تغییر برند در شــرایط بحرانی سود 
ببرند و حامیان قدرتمند نیز در میان 
فرادستان داشته باشند بلکه صاحبان 
کسب و کارهای ُخردی هستند که با 
کوچک ترین تلنگری زمین می خورند؛ 

این کم درآمدها را بیشتر دریابید«.

 وضعیت وخیم اشتغال زنان
براســاس گزارش های مرکز آمار 
وضعیت اشــتغال زنــان در ایران به 
خودی خود وضعیت مطلوبی نیست 
و در این زمینه نیاز به جهشــی بلند 
داریم. داده های آماری نشان می دهد 
مشــارکت اقتصادی زنان در ســال 
گذشته تنها ۱۷.۵ درصد بوده است. 
این در حالی اســت که تعــداد زنان 
سرپرســت خانوار در ایران حدود سه 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعالم شــده 
است. از ســوی دیگر با باال رفتن نرخ 
طالق و تجرد قطعــی می توان انتظار 
داشت هم بر شــمار زنان سرپرست 
خانوار افزوده شود و هم بر نرخ بیکاری 

زنان خواهان اشتغال.
ایــن در حالی اســت کــه طبق 
داده های مرکز آمار ایران در تابستان 
سال جاری نرخ بیکاری کشور به ۹/۵ 

درصد رسیده است.
بیکاری که با شیوع کرونا گسترش 
پیدا کرد و بیــش از همه بدبختی آن 
دامان زنان را گرفــت. طبق داده های 
آمــاری مرکز آمــار ایــران، از حدود 
یک میلیون و 2۱۰ هــزار نفری که در 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
گذشته شغل خود را از دست داده اند، 
آماری که باید بدان بیکاری یک ماه و 
نیم اخیر ناشی از فیلترینگ شبکه های 
مجازی را هم افزود کنه قطعا نرخ آن را 
باالتر از قبل می برد. رشــدی که زنگ 
خطر را از آینده اقتصادی و رفاهی این 

زنان به صدا درمی آورد.
در این میــان اما آنچه از ســوی 
مســئوالن امر به گوش می رسد تنها 
توصیه به جابه جایی از یک مکان کسب 
به مکان کسب دیگر در فضای مجازی 
است. این در حالی است که بسیاری از 
این کسب و کارها این سوال را مطرح 
می کنند که؛ حتی در صورت پشتیبانی 
قوی پلتفرم داخلی آیا مشتری ها هم 
گرایشی به ورود به آن مکان جدید را  

خواهند داشت؟

ضربه مهلک بر پیکر اشتغال بانوان فعال بر بستر اینستاگرام 

تکلیفزنانسرپرستخانوارچهمیشود؟

طبق آماِر به تازگی 
منتشر شده از سوی مرکز 
پژوهشی »بِتا«، ۶۴درصد 

از مشاغل فعال بر بستر 
اینستاگرام متعلق به 

زن هاست. این بدان معنی 
است که فیلترینگ این 

شبکه بیش از همه زنان را 
متضرر می کند

ضربه مهلک بر پیکر اشتغال 
زنان با فیلترینگ گسترده 

شبکه های اجتماعی در 
حالی است که کارشناسان 

معتقدند، شرایط سخت 
اقتصادی در سال های اخیر 

در کشور ما بیش از همه 
زنان را با مشکل مواجه 

کرده و آینده و سالمندی 
آنان را تهدید می کند
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رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد:
 ضرورت توجه به بازچرخانی آب 

در تهران
رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشور با اشاره به اینکه 
ایجاد شــبکه جمــع آوری 
آب های ســطحی از اهمیت 
بسزایی برخوردار است بر لزوم 
توجه به موضوع بازچرخانی آب برای تامین منابع آبی در 
تهران تاکید کرد. به گزارش ایسنا، محمدحسن نامی در 
آیین بهره برداری از پنج پروژه توسعه و نگهداشت شبکه 
اصلی مدیریت آب های ســطحی پایتخت،  گفت: در 
آینده روز به روز به مخاطرات بیشتری برخورد خواهیم 
کرد و با بارندگی های بی موقع مواجه خواهیم بود. بر 
اثر بارندگی های مرداد، ۱۷۰ هزار هکتار از زمین های 
کشاورزی و ۸۰۰۰ کیلومتر راه و شبکه های آب، برق 

و گاز آسیب دید.
    

مدارس خاش غیرحضوری شد
مدیر آموزش و پرورش خاش گفت: به دنبال حوادث 
روز جمعه در این شهرســتان همه مدارس روستایی 
و شهری به صورت شنبه ۱۴ آبان غیرحضوری برگزار 
می شود. به گزارش ایسنا، عبدالوهاب شهنواز افزود: 
بدنبال حــوادث روز جمعه در این شهرســتان همه 
مدارس روستایی و شــهری امروز در تمامی مقاطع 
در دو نوبت صبح و بعدازظهر به صورت غیرحضوری 

برگزار می شود.
    

وقوع سیل و آبگرفتگی 
در ۴۰  شهرستان کشور

قائم مقام سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر از 
امدادرسانی به بیش از 22۰۰ 
تن در جریان وقوع ســیل و 
آبگرفتگی در ۴۰ شهرستان 
کشور خبر داد.به گزارش مهر، حسین عرفانی درباره 
آخرین وضعیت امدادرســانی به متاثران از ســیل و 
آبگرفتگی در کشــور گفت: ماموریت هــای امدادی 
مربوط به سیل و آبگرفتگی در کشور از دهم آبان ماه 
سالجاری آغاز شده و همچنان نیز در برخی از استان ها 
ادامه دارد. تاکنون در ۴۰ شهرستان از ۱۴ استان کشور 
شامل اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، 
فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان 

و یزد ماموریت های امدادی اجرا شده است.
    

انتخاب زبان خارجی در مدارس 
اختیاری می شود

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای 
دانش آموز در مدرسه این امکان فراهم می شود که اگر 
نمی خواهد زبان انگلیسی بخواند مجبور به شرکت در 
کالس های زبان انگلیسی مدرسه نباشد. به گزارش مهر، 
محمود امانی طهرانی افزود: یک توافق کلی با کانون 
زبان ایران انجام شده است تا به عنوان یک سازمانی که 
چارچوبش در ساختار نظام آموزش و پرورش کشور 
تشکیل و به رسمیت شناخته شــده است؛ در عرصه 
آموزش های زبان خارجی غیر انگلیسی به دانش آموزان 
مدارس هم ورود پیدا کند و وزارت آموزش و پرورش هم 
موافق آموزش زبان های خارجی غیرانگلیسی بوده و 
تاییدیه کانون زبان در زمینه موفقیت تحصیلی دانش 

آموزان را به رسمیت بشناسد.
    

۸۸  درصد از مساحت کشور 
تحت تاثیر پدیده بیابان زایی

مدیــر کل دفتــر امــور 
بیابان سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور گفت: 
براساس مطالعات انجام شده 
توسط دانشگاه تهران و وزارت 
نیرو، حدود ۸۸ درصد از مســاحت کشور تحت تاثیر 
پدیده بیابان زایی قرار دارد. به گزارش ایســنا، وحید 
جعفریان با بیان اینکه منابع اعتباری یکی از چالش ها 
و دغدغه های جــدی در حوزه مقابله بــا بیابان زایی 
اســت، گفت: تنها مســئله منابع مالی موضوع اول و 
اخر نیســت بلکه باید برنامه ریزی هــای هماهنگ و 
سیاستگذاری های همسو و پشتیبانی قوانین در این 

خصوص پررنگ دیده شود.
    

روند افزایشی آنفلوآنزا 
وزارت بهداشــت در جدیدترین آمارها از رعایت 
موارد بهداشــت فردی و عمومی، میزان اســتفاده از 
ماسک در اماکن عمومی را ۱۹.۹۹ درصد اعالم کرد؛ این 
در شرایطی است که بیماری آنفلوآنزای فصلی روند رو 
به رشدی را طی می کند و کووید ۱۹ نیز هرچند خفیف 
اما همچنان درصدی از مبتالیان روزانه بیماری های 

تنفسی را تشکیل می دهد.

از گوشه و کنار 

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از بررسی» پیش نویس الیحه پیشگیری و مبارزه 
با موادمخدر« در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت خبر 
داد و گفت: امیدواریم همانطور که اتفاق نظر بیشتِر دستگاه ها و 
سازمان های عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت است، 
کمیسیون بهترین تصمیم را در مورد واگذاری تولی گری مراکز 

ماده ۱۶ قانون و نگهداری معتادان متجاهر بگیرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پویافر، با اشاره به تدوین برنامه 
هفتم توسعه اظهار کرد: بودجه اولویت اول برای مواجهه مناسب 
جهت کاهش آسیب ها و مسائل اجتماعی نیست. در این میان، 
اراده دستگاه های تصمیم گیر و سیاست گذار در عمل به تکالیف 
قانونی خود و تنظیم گری مناسب بین سازمان ها در اثربخشی و 

موفقیت برنامه های فعلی نقش اصلی و کلیدی را بازی می کند.
پویافر در ادامه اظهاراتش با اشــاره به بررسی»پیش نویس 
الیحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر« در کمیسیون حقوقی 
و قضایی هیئت دولت اظهار کرد: بررسی الیحه مذکور فرآیند 
خوبی را طی می کند و یکی از نتایج و مصوبات آن در کمیسیون، 
تصویب پیشنهاد عضویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

ستاد مبارزه با موادمخدر است که این عضویت دستاورد بزرگی 
برای وزارت متبوع و کمک مهمی در راستای فراهم شدن امکان 
مشارکت بهتر در فرایند پیشگیری و کنترل اعتیاد است چرا که 

تاکنون هیچ گاه این وزارتخانه مهم، عضو اصلی ستاد نبود«.

تغییر عنوان »ستاد مبارزه با موادمخدر« 
وی از مصوبه تغییر عنوان »ســتاد مبارزه با موادمخدر« به 
»ستاد پیشگیری و مبارزه با موادمخدر« خبر داد و یادآور شد: 
این پیشــنهاد نیز از سوی دفتر امور آســیب های اجتماعی به 
عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و 
مورد تصویب اعضای کمیته کمیسیون حقوقی و قضایی دولت 
قرار گرفته و امیدوارم به تصویب نهایی مجلس برسد تا به تحقق 
رویکرد نوین مواجهه با مســئله اعتیاد در کشــور و اولویت امر 

پیشگیری در آن کمک کند.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد که تمرکز الیحه مذکور بر دو 
گروه از معتادان است؛ نخست افرادی که درگیر اعتیاد هستند و 
تمایلی به درمان ندارند و به عنوان معتادان خیابانی، کارتن خواب 

و به طور ویژه متجاهر تلقی می شوند. این افراد تمایلی برای درمان 
ندارند و تکلیف آن ها در برنامه های عمل، مشخص است. آن ها 
پس از دستگیری توســط نیروی انتظامی و صدور حکم مقام 
قضایی در مراکز ماده ۱۶ قانون مبــارزه با موادمخدر نگهداری 
می شوند. گروه دوم، افرادی هستند که داوطلبانه برای درمان 

به مراکز ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر مراجعه می کنند.

بررسی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی
پویافر در خصوص مراکز ماده ۱۶ قانون و معتادان متجاهر 
گفت: دفتر امور آسیب های اجتماعی براساس تکالیف مندرج در 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارزیابی تاثیرات 
فرهنگی و اجتماعــی اقدامات مراکز مــاده ۱۶ قانون مبارزه با 
موادمخدر در استان تهران را پس از تصویب پیشنهاد طرح یادشده 
در کمیته مراکز ماده ۱۶ ســتاد مبارزه با موادمخدر، در اولویت 

برنامه های خود قرار داده و در آستانه آغاز اجرای آن قرار دارد.

زندان بانی از معتادان
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیســیون 
حقوقی و قضایی دولت، یکی از موارد تنــش زا و بحث برانگیز 
کمیسیون مذکور را موضوع »تولی گری مراکز ماده ۱۶ قانون 
مبارزه با موادمخدر)معتادین متجاهــر(« و فقدان توانمندی 
سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی گری و نگهداری معتادان 
متجاهر دانست و عنوان کرد: سازمان بهزیستی از سال ۹۷ تاکنون 

نقش مهمی را در تدویِن فرآیند مدیریت موارد مذکور برعهده دارد 
و نظام مددکاری اجتماعی و حمایت از معتادان و خانواده های 
آنان از وظایف ذاتی آن ســازمان بوده و در ســال های اخیر، آن 

وظایف را به خوبی اجرا کرده است.
وی ادامه داد: هرچند نگهداری از معتادان متجاهر و خیابانی 
در مراکز مــاده ۱۶ که در عمل نیازمند فرایندهایی شــبیه به 
زندان بانی است، موجب کاهش تمرکز ســازمان بهزیستی از 
تکالیف اصلی خود در حوزه پیشگیری و همچنین حمایت های 
اجتماعی و قانونی در جهت درمان معتادانی که داوطلبانه به مراکز 

ماده ۱۵ قانون مراجعه می کنند، شده است.
پویافر افزود: بنابراین امیدواریم همانطور که اتفاق نظر بیشتِر 
دستگاه ها و سازمان های عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت 
دولت است، کمیســیون بهترین تصمیم را در مورد واگذاری 
تولی گری مراکز ماده ۱۶ قانون و نگهداری معتادان متجاهر بگیرد 

و در نهایت نیز این نظر دولت به تصویب مجلس برسد.

بررسی واگذاری تولی گری مراکز ماده ۱۶ و  نگهداری معتادان متجاهر در دولت 

نگهداری یا زندانبانی؟

گزارش


