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 اعدام پیشگیری کیفری از جرایم مواد مخدر با تاکید بر مجازات آسیب شناسی

 2ساالر صادقیدکتر ، 1عباسعلی اکبریدکتر 

 زاد اسالمی واحد تبریزاستادیار گروه حقوق دانشگاه آ-1

 دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و مدرس دانشگاه.-2

 چکیده

سرکوب  و کیفری ریقانونگذار ایران در جهت پیشگیری از جرایم مواد مخدر همواره مبتنی بر پیشگیسیاست 

امت انسانی، کر یت مرتكب،به میزان قبح اجتماعی عمل، شخص هابه نحوی که در تعیین مجازات گرانه بوده است

ضمن اینكه است نشده توجه  استمجازات  تناسب سازینوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای 

اثرات نامطلوب اجتماعی و کاهش  عالوه بر ناعادالنه بودن و نداشتن بازدارندگی موثر، در عمل اعدام مجازات

عدم  همچنین شگیری از جرایم مواد مخدر نشده استیپجب و موبه دنبال داشته نیز را  ی کشورللالمنیباعتبار 

 مجازاتهای مواد مخدر باالخص اعدامناعادالنه و نامتناسب بودن بر ی ، دلیلیتمایل قضات به صدور چنین احكام

در این خصوص، به این نتیجه می ر این اساس مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به سیاست جنایی سایر کشورها باست. 

 موجب تضعیفوده و بدر عمل مفید ناعتدال تناسب و کیفری مقنن به لحاظ خروج از  پیشگیرانه تساسی رسد که

های شدید باالخص  لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات مجازات اعدام گردیده است مشروعیت

 نماید.های مناسب ضروری می اعدام و توسل به جایگزین

 مواد مخدر تناسب، ارندگی،ازد، بپیشگیریعدام، ا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

المللی جرم بین عنوانبهمربوط به مواد مخدر و تلقی آن  جرائمبودن  افتهیسازمانبا توجه به فراملی بودن و 

و  1988کنوانسیون  باألخصای و جهانی از طرف سازمان ملل های متعدد منطقهقراردادی، صدور کنوانسیون

مواد مخدر به لحاظ قبح اجتماعی آن در سطح ملی  جرائمبا  اریعتماممبارزه ج جهانی برای ان به آن، بسیایرالحاق 

و دیگر  85های کلی مبارزه با مواد مخدر در سال تصویب سیاستتأسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، و جهانی، 

جامع و در سطح  ورتصبهوسیع آن  نایاجرای سیاست جنایی به معتوان گفت که تدوین و مقررات موجود می

 کالن در مبارزه با پدیدة شوم مواد مخدر، مورد توجه و نظر دولت ایران بوده و هست.

دادگاه انقالب( در )ویژهوجود دادرسی و مرجع اختصاصی ،  هامجازات و عدم تناسب شدت بهبا توجه 

توان ها میاتجهت تفرید مجازهادهای قانونی ن قضات در استفاده از ودیتمحد و مواد مخدر جرائمرسیدگی به 

حقوق  با اینكه حاکم است. مواد مخدر اعم از شكلی و ماهوی، سیاست جنایی افتراقی جرائمگفت در مورد 

ولی  کند.( به لحاظ دولتی بودن آن همواره نقش محوری در سیاست جنایی ایفا می1سیاست کیفری)کیفری

شناسی و حقوق بشری در های جرمآموزه ها وثیر یافتهیع خودش تحت تأوسوزی به معنای جنایت امر سیاست

یكی در این راستا مجازات اعدام  (.101ص ، 1393اکبری، )باشدحال فاصله گرفتن از سیاست کیفری محض می

 2ری دیگن و بعضی از کشورهامواد مخدر در ایرا جرائماز شدیدترین ابزار سیاست کیفری در مبارزه فراگیر با 

 .هست

 برای در ایران اعدام های نامتناسب و شدید باالخصاقدامات سرکوبگرانه از طریق اعمال مجازات یریکارگبه

و  موردقبولروش  وجهچیهبهولی  مقطعی مفید بودهدر  احتماالً اگرچه مربوط به مواد مخدر جرائممرتكبین  برخی

ناشی از  عمدتاًمواد مخدر که  جرائمع شیوع وسی .شودیمنبرای تمام ادوار تلقی  محوری برای مهار و کنترل آن

 یهانهیهز بوده این امر گذاراناستیسسنتی توسط  زدهشتابموقعیت ترانزیتی کشورمان و همچنین اتخاذ تدابیر 

انسته باشیم نرخ ه، توهزین همهنیارا بر کشورمان تحمیل نموده است بدون اینكه در قبال  مادی و انسانی کالن

 .قل مهار کرده باشیمرا کاهش یا حدااری مواد مخدر هكبز

 استیبه س یقیتطب ینگاه -2 تقنینیسیاست جنایی در  یفریک یریشگیپ گاهیجا -1 مبحث پنجدر  مقاله حاضر در

در  یفریک یریشگیپ -4 قضایی سیاست جناییدر  یفریک یریشگیپ گاهیجا -3 در قبال مواد مخدر ینیتقن ییجنا

 
1. Penal Policy 

ها عبارتند از: اند. این کشورکرده م تعییناعدا کشور در دنیا برای قاچاق مواد مخدر، مجازات 22حدود . 2
سریالنكا، تایوان، تایلند، ماوریتیوس، برونئی داراالسالم، برمه، چین، هند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، 

عربی، ایاالت متحده آمریكا و ایران)به نقل از  لجزایر، بحرین، مصر، عراق، سوریه، امارات متحدهترکیه، ا
 (.102، ص1393ی، کاظم
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 مورد کنكاش لیتفص به مجازات اعدام ینهایگزیضرورت توسل به جا -5 و مجازات تیو قطع تیاصل حتم هیسا

 .است قرارگرفته یشناسبیآسو 

 

 تقنینی  سیاست جناییدر  جایگاه پیشگیری کیفری.1

 یکلطوربهو  مجازاتو  جرائمآنان در انواع  یهاانتخابمختلف و  گذارانقانونسلیقه  ،سیاست جنایی تقنینی     

در ایران با توجه به مقررات  .(16ص  ،1379،ابرندآبادنجفی است ) جرائمه و دادرسی انبا پدیده مجرمنحوه مقابله 

در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت  یارذگ استیستوان گفت متولی و مرجع اصلی مواد مخدر می جرائم

ه زقانون مبار 89 اصالحیه سال 45 هرماددتشخیص مصلحت نظام  البته جای خرسندی است که مجمع .هستنظام 

مجلس شورای اسالمی( داده است و این )یگذارقانونرا به مرجع عام  با مواد مخدر، اختیار اصالح این قانون

 کند.انگاری اصولی مبتنی بر افكار عمومی که مجلس آن را نمایندگی میمهم، نقطه عطفی است در راستای جرم

ی سیستم عدالت کیفری برای حذف یا کاهش اجزاکه از طریق و اقداماتی است  کیفری  مجموع تدابیریری پیشگ

 (.170، 1393خطر جرم انجام می شود و مبتنی بر تنبیه و مجازات است)محمدنسل، 

در  ایدب و به ابزارهای کیفری شدید متوسل شود نباید هر جرم کم اهمیتی، از به منظور پیشگیری کیفر قانونگذار

مین، اهداف مداخله را از قبل مشخص کرده و طیفی از وههای خاص مجرگریین مجازات برای وضع قانون و تع

مجازاتهای متنوع برای انطباق با شرایط خاص هر جرم در دسترس گذاشته و ویژگیهای تابعان قانون را در جرم 

ونی ارهای قانا و ابزظرفیته (.76، ص1392و1391انگاری و تعیین مجازات در نظر داشته باشد)فرجیها و فروزش، 

تخفیف، تشدید، تعیین حداقل و  عموماً شامل در مرحله تقنین و دادرسی مجازاتها اسب بین جرایم وجاد تندر ای

 .مجازاتها و  اختیارات قضات دادگاهاست حداکثر

که  زمانی ضرورت پیدا می کند ، که ابزار اصلی پیشگیری کیفری است،شایان ذکر است که استفاده از مجازات

دیگران یا حفظ نظم عمومی و پیشگیری از بزهكاری مفید و موثر باشد. افزون بر حیثیت  آزادی و برای دفاع از

آن، مجازات باید عادالنه و منصفانه باشد. بر این اساس، در وهله اول باید اذعان نمود که مردم حق دارند مجازات 

 نشوند.

آنچه در مداخله کیفری رخ  .قرار نگیرند ولتم کننده از سوی دبدنا وع برخوردهای سخت وافراد حق دارند موض

و از این رو برای دارنده آن این حق ایجاد میشود که چه دلیلی  میدهد پایمال شدن حق بر مجازات نشدن است

حمیل ضمانت اجرای هر مورد از موارد ت قانونگذار باید بتواند در .کند گذاردن حق وی را توجیه می زیرپا

(. 50، 1392است )محمودی جانكی و روستایی،  سرزنش بودهن قانون شایسته ، بگوید که نقض آیفری ک

در رویارویی با لذا مجازات به دلیل اینكه در ذات خود »بد« و »خشن« است همواره نیازمند توجیه کافی است. 

ی« کمینه حقوق کیفر ره است. این اصل »کاربردناهنجاری های اجتماعی، جرم انگاری آخرین سالح و راه چا
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درست این اصل می تواند در تضمین آزادی های مردم و پیگشیری از تورم کیفری و قضایی و است. کاربست 

 (. 113، 1390حتی ساختن جامعه اخالقی سودمند باشد )نوبهار، 

، ممنوعیت نین نظامهای حقوقی داخلیعلت اصلی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب در نظام بین المللی و همچ     

امروزه در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورها ان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. ه ابزاری از انساستفاد

حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازاتهای نامتناسب، یكی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق 

اشی می شود در بسیاری یت ذاتی انسان نامت انسانی و حیثکه به طور مستقیم از کر کیفری تلقی می شود. این حق

تئوری تناسب جرم و مجازات تحت تاثیر آموزه های مكاتب مختلف  .از اسناد حقوق بشر شناسایی شده است

 کیفری و جرم شناختی از جمله مكتب کالسیک، نئوکالسیک، مكتب تحققی و مكاتب دفاع اجتماعی و مكتب

ت. نگاهی گذرا به قانون مبارزه با مواد مخدر، بیانگر و تكامل بوده اساره در حال تحول جرم شناسی بزه دیده همو

بیل قوانین و مقررات قبه وضع این  این واقعیت است که قانونگذار عمدتاً با در نظر گرفتن فایده اجتماعی مجازات

در نظر نگرفته  ان ناشی از آن راو میزان صدمه و ضرر و زیشدید و خشن پرداخته و طبیعت و اهمیت جرم ارتكابی 

حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی  است . عالوه بر این، تاریخ تحوالت

بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات خصوصاً مجازاتهای بدنی و سالب آزادی)حبس( 

شگیری کیفری بدون فایده لذا پی (.118-115، ص87یمی نژاد، بوده است)حبیب زاده و رحمحكوم به شكست 

 اجتماعی آن مورد پذیرش نیست.

 و عدم تناسب برشدتپدیده اعتیاد عمدتاً مبتنی  یاستثنابهمواد مخدر  جرائمتقنینی در مورد  پیشگیری کیفری     

، سنگین و شدیدای هبا وضع مجازات خواسته یا ناخواسته گذارقانونباشد. حبس ابد میو  ها نظیر اعداممجازات

دهد که نشان می آمدهدستبهاست ولی نتایج  گرفته شیپیا بدون تسامح را در  1سیاست جنایی صفر مداراگرایانه

 موردتوجهیكی از اصولی که همواره باید در وضع قوانین کیفری باید  اهداف مورد انتظار حاصل نگردیده است.

 متناسبد با میزان قبح اجتماعی عمل مجرمانه جازات بایضعف م شدت و ،انگاریرمقرار بگیرد این است که ج

عملی که دارای  برعكسطلبد و عملی که قبح اجتماعی باالیی داشته باشد مجازات شدیدتری می چراکهباشد 

ندگی زات مقرره فاقد بازدارجام صورت نیادر غیر  طلبدتری را میقبح اجتماعی کمتری است مجازات خفیف

 
است. روش مذکور که در اثر  Zero Tolerenceالتین  واژ ترجمهرا یا سرکوب محض« »صفر مدا . روش1

بود و نتایج مثبتی  شدهگرفتهچون نیویورك بكار های آمریكا شهری در برخی از ایالت ها و ناامنیازدیاد خشونت

به  گذارقانونش و ستایش قرار گرفت؛ در این رو جهموردتوشناسان فرانسوی هم در پی داشت توسط برخی جرم

باید گفت  کهینحوبه گیرانه و سرکوبانه داده بودپلیس و دیگر کارکنان نظام عدالت کیفری اختیار مبارزه سخت

 شد.نمی ح و تساهلی در مبارزه با بزهكاران در نظر گرفتهتسام گونهچیه
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 جرائم خیلی ازمواد مخدر در مقایسه با  جرائمی اعتقاد دارد که قبح اجتماعی افكار عموم. بودکافی خواهد 

مواد مخدر از این اعتدال تجاوز  جرائمهای سنگین برای ایران با وضع مجازات گذارقانونتر است و پایین مراتببه

  نموده است.

بدون توجه به  تواندینمافراد قوق و آزادیهای ز نظم عمومی یا حنای حمایت ات جزایی برمبتوجیه ممنوعی

خواستها و ضرورتهای افكار عمومی باشد عمل جزایی باید از سرزنش عمومی برخوردار باشد و این سرزنش در 

اشته باشد که می شوند، اگر دولت این احساس را د قائلمیزان قبحی است که مردم جامعه برای آن عمل 

از است باید با تكیه بر اقناع افكار عمومی این امر را اجرا کند ایت از جامعه نیعمل خاص برای حم ممنوعیت یک

در یک دسته بندی (. 230ص ، 1394فالحی، دارد )با نهادینه شدن حوزه عمومی  و این موضوع پیوندی جدی

د شدت . در موریان آوردرهای کلی تناسب سخن به مکلی می توان از شدت جرم و تقصیر متهم به عنوان معیا

ان به عرف و عادت و فرهنگ یک جامعه و میزان احترامی که برای ارزشهای مورد حمایت حقوق م می توجر

 Vonکیفری قائل است مراجعه کرد و در مورد تقصیر می توان از معیارهای حقوق کیفری ماهوی بهره برد)

Hirsch, 1998, p186). ار نگرفته باشد مردم قر ردتوجهومالیی در سطوح بایک مسئله  عنوانبهردهی اگر کیف

 تواندینمو یا برای آنان موضوعی اهمیت دار تلقی نشود افكار عمومی به معنای دقیق و صحیح در اطراف آن 

انگاری و وضع چنانچه سیاست جرم (.175ص ، 1390محمودی جانكی و مرادی حسن آبادی، )ردیبگشكل 

از آن هستند، منطبق  متأثرقضات دادگستری  ورطنیهممقننه و  كار عمومی که قوهات با کرامت انسانی و افمجاز

جز شكست و دوری از اهداف  یسرانجامهای مادی و معنوی هنگفت بر جامعه، نباشد عالوه بر تحمیل هزینه

 (.102ص  ،1370پیكا، )مجازات را نخواهد داشت

، ارتقاء به مدارج ب و تهذیب اخالقت بلكه برای تادیی زجر و عذاب گنهكار نیساز منظر اسالم، مجازات برا

، 1377شریف و فضیلت، احترام به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی و تبادل برادری و دوستی است«)احمدی، 

 .که مجازات باید با جرم متناسب باشد در مجازاتهای اسالمی، این یک اصل است لذا(. 104-101ص

اعدام  باألخصهای سنگین تحمل مجازاتبا ی، اگر مجرم هی و مكافات گرایفلسفی و نظریه سزاددگاه از دی

کند، آیا عادالنه بودن دهد و دین خود را به جامعه از جهت ایراد صدمه ادا میتاوان عمل مجرمانه خود را پس می

کیفرشناسی و های موزهیا عدم رعایت آقرار گیرد و آ موردتوجهمجازاتها و تناسب آن با جرم ارتكابی نباید 

 "حیات"آیا  موازین عدالت نخواهد بود؟ برخالفر وضع مجازاتها از نظر تئوری و عملی، و قواعد حاکم ب اصول

گردد و مجازات اعدام را با این بهاء گران ابزاری برای پرداخت دین به جامعه محسوب می عنوانبه "جان"و 

یكی  (.259 ، ص1383دی، وودی گرماروواهد بود)داوار خو دش زیبرانگپرسش شبهه  توان سنجید پاسخ به اینمی

مبانی حق بر مجازات نشدن، حق بر زندگی است. رعایت تمام عیار این حق حذف کامل مجازات اعدام و یا از 

 حداقل توسل به آن در موارد اجتناب ناپذیر)شدیدترین جرایم( است
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تها و عدم رکوب، شدت مجازامواره مبتنی بر سن مبارزه با مواد مخدر هسیاست کیفری قانونگذار در قانو

ها به میزان قبح اجتماعی عمل، کرامت انسانی، موازین حقوق بشری در تعیین مجازات کهینحوبهتناسب آنهاست 

های اعدام و شوند توجه کافی ننموده است. وضع مجازاتو اصل عدالت که از معیارهای تناسب تلقی می

ست سرکوب و طرد مرتكبین آنها بدون توجه به ، حكایت از سیامخیلی از این جرایالمدت برای طویل یهاسبح

 (. 13ص ، 1393اکبری، کند )اثر بازدارندگی آن می باألخصتناسب و اهداف مجازاتها 

یی عدالت خوب آن نیست که شدیداً مجازات کند بلكه آن است که به همه تبهكاران بپردازد و کارا

 (. 71و  55ص ، 1387پرادل، آن )شود تا با شدت یگیری مد اندازهکنی که ایجاد میمجازات، بیشتر با ترس

قبل از آنكه مجازات را با شدت جرم یا شخصیت مجرم متناسب کنیم باید تطابق آن با کرامت انسانی تأیید 

ر رامت انسانی مغایانجامد که با شأن و کمیهایی شود. سودانگاری و نیز سزادهی از نوعی افراطی آن به مجازات

از جنبه عملی نیز مجازات شدیدتر از استحقاق، عواقبی نظیر افزایش گذشت  (.326، ص 1380نوبهار، است )

تأثیری مجازات، تغییر شكل جرم، ارتكاب جرایم دیگر برای فرار از آن توسط مجرم و در ضابطان و قضات، بی

 به بعد(. 278 ، ص1353ان، مظلومداشت )واهد همراه خ م ارتكابی را بهبرخی موارد ارزش یافتن جر

گردد بر مبنای رعایت تناسب انگاری و تعیین مجازات که از شئون قانونگذار تلقی میعدالت ماهوی در جرم

ردد با این گمندی مجازاتها ترسیم میها با جرایم، تطابق جرایم با میزان قبح اجتماعی آن و باالخره فایدهمجازات

عدالتی ماهوی کامالً محسوس و مشهود است. شاید ایده بیایم مواد مخدر، به مجازاتهای جر وجود با توجه

سرکوب و تشدید مجازاتها در قانون مزبور ناشی از دیدگاه سنتی حاکمیت به مقوله مواد مخدر مبنی بر رعایت 

غافل باید از این مهم مقرر گردیده است، ولی ن مصلحت و مبارزه با استعمار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

باشد لذا در ترسیم ه جرم و مجازات معطوف به عامل انسانی به نام بزهكار در کنار سایر بزهكاران میشد که مقول

انگاری و تعیین ، باید اصول و قواعد حاکم بر جرمل سایر جرایمسیاست کیفری مبارزه با جرایم موادمخدر مث

 ار گیرد.مند مورد توجه قرتناسب، عادالنه و فایدهمجازاتهای م

توجیهات اساسی مجازات، عادالنه بودن آن است و این مهم جز از طریق برقراری تناسب مجازات با  یكی از

مواد مخدر  جرایم خردجرم میسر و ممكن نخواهد بود. معلوم نیست قانونگذار ایران چگونه و با چه توجیهی برای 

س ابد وضع نموده مثل اعدام یا حبد مجازات سنگینی نشودست واقع مید پایینکه توسط افرا

یا حتی نظریه  "مصلحت نظام"یا  "اصالت سود و فایده اجتماعی"ی چون یتئوریها (.16ص ، 1393اکبری،)؟!است

وری نمی تواند مجوزی برای وضع و اعمال مجازاتهای نامتناسب باشد، چرا که بر اساس تئ "اصالح بزهكار"

. این تئوری می تواند م به سادگی امكان پذیر استدالت به نفع نظاحت نظام، تفسیر عاصالت سود و حفظ مصل

(. با این تئوری حقوق بشر و 453، ص1384مبنای خوبی برای استفاده از خشونت دولتی باشد)مجتهدشبستری، 

 .Wood,1997,p.20-23) اخالق در پای مصلحت سنجی و فایده گرایی محض فدا می شود)
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باشد تا اینكه عادالنه بودن جرم با میزان قبح اجتماعی آن می ویی مجازات، همسنگاریاهای جرمهیكی از مؤلف

های ناهماهنگ با افكار عمومی، مورد اقبال مردم مجازات بساچهمجازات و تناسب آن با جرم توجیه گردد. 

مقنن در مبارزه ینجاست که اهداف مواد مخدر قرار نگیرد. ااندرکاران امر خطیر مبارزه با قضات و دست باألخص

قبح اجتماعی جرایم قتل عمد یا تجاوز به  وجهچیهبهشود. افكار عمومی با جرایم مواد مخدر با شكست مواجه می

بر  زانیمکیگرم هروئین در داخل کشور که مجازات همگی اعدام است به  31عنف را در مقایسه با فروش 

 . تابدنمی

 

 اد مخدرقبال مو نی درتقنی سیاست جناییتطبیقی به  نگاهی-2

از منظر تطبیقی در حبث جرم انگاری مواد مخدر، در تعدادی از کشورها به این نتیجه رسیده اند که صرف توجه 

به حربه کیفر در این مسیر راهگشا نیست. تصویب مجازات های شدید حتی می تواند موجب کاهش بازدارندگی 

ت که برخی از مواد مخدر آرام و کم خطر به ین سمت پیش رفر این راستا به اشود. کشوری مانند هلند دآن 

فضای شخصی فرد تعلق دارد و شری نیست که قانون بخواهد از آن جلوگیری کند. احترام به حریم خصوصی، 

ت کیفری سخت گیرانه در اجتناب از برچسب زدن و احترام به تمایالت عمومی از عواملی است که هلند سیاس

 (. 184-174، 1395پور و احسان پور،  گذاشت )احسان واد مخدر را کنارم

 نیاکشور موفق دیگری که سیاست تقنینی سخت گیرانه را در جرایم مواد مخدر کنار گذاشت، پرتغال است. 

که  بود یکشور نیپرتغال اول 2001در سال  نكهیو معتاد بصورت جرم و مجرم نگاه کرد. تا ا ادیکشور سالها به اعت

مصرف  یحمل مواد برا لیبازداشت افراد به دل یکرد. به جا ییزداجرم رمجاز،یف همه مواد غاز حمل و مصر

ها از آن ای شدیدر نظر گرفته م یاندک ینقد مهیجر شد،یداده م یها هشداربه آن یریپس از دستگ شان،یشخص

كل از )متش یمحل ونیسیکم کیدر  یتیمااز خدمات ح یمندو بهره بیدرمان، کاهش آس یبرا شدیخواسته م

در این کشور  یمواد مخدر هیچ نوعمصرف امروزه  ( حاضر شوند.یو مددکار اجتماع یپزشک، مشاور حقوق

ها آن یریدستگ یبه جا یهمچون دارودرمان یکنندگان مواد مخدر خدماته مصرفو ب دیآیبه حساب نم جرم

 می شود. ارائه

 ینگاه او آمریكا نیز در این راستا ب ،  ایتالیا، اسپانیامانن، آلیس، یوناغال، کشورهای سوئوه بر کشور هلند و پرتالع

و سخت گیرانه، ، مجرمانه به مساله مواد مخدر و اعتیاد به جای نگاه امنیتی و یا شخصی بیمارگونه و درمانی

 در بسیاری از اعالم کرده اند. ه ماری جوانا( را قانونیتعدادی از مواد مخدر )از جمل شخصی استعمال و مصرف

 کشورهای دیگر هم توزیع و فروش مواد با مجازات های خفیفی چون جزای نقدی مواجه است.
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از تجربه موفق کشورهای مذکور می توان دریافت که مواد مخدر برای مصارف شخصی بر اساس احترام به حریم 

انند روان مواد پرخطر م چاق آنها مخصوصاًت اما توزیع و فروش و قاخصوصی نیازمند کیفرهای سخت نیس

 گردان ها نیازمند برخورد کیفری متناسب و البته متعادلی هستند.

 

 قضایی سیاست جناییدر  جایگاه پیشگیری کیفری-3

مال قوانین سیاست جنایی قضایی یعنی نحوة استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوة اع

)نجفی ابرندآبادی، گیرد.قواعد حقوق کیفری نشأت می تفسیرمتغیر بودن  وط است که از اصلو مقررات مرب

فردی کردن واکنش کیفری عبارت است از تعیین نوع و میزان و نحوه تحمیل واکنش کیفری بر  (.16، ص 1379

جهت پیشگیری  تگاه قضایی نیز باید درسد. (Fletcher ،1999 ،p86بزهكار، بر اساس مصلحت وی و جامعه.)

 ب مجازات را در نظر بگیرد.تناسری، اصل کیف

یكی از اجزاء قابل توجه اصل تناسب، درجه بندی نمودن ضمانت اجراهای یک جرم برای پاسخ به تمامی حاالت 

کیفری دارای اگر پاسخهای  جرم است به گونه ای که طیف متنوعی از پاسخها در دسترس مجریان قانون باشد.

ف نظر کردن از مجازات شدیدتر با یک درجه به مجازات سبک صرد در صورت قاضی بتوان وده ورجه بندی بد

تری توسل جوید، بدون آنكه از بازدارندگی مجازات کاسته شده و ضمانت اجرای مورد نظر خاصیت و ناتوان 

 ج کننده رهایی میاین احساسات و افكار فل سازی خود را از دست بدهد، هم وجدان و روح و روان او از چنبره

هداف مقنن از وضع و اعمال مجازاتها برآورده شده و هم امنیت جامعه از رهگذر اعمال مجازاتهای و هم ا یابد

مجازات باید در میان رتبه بندی وسیع  (.82و83، ص1392و1391متناسب حفظ می گردد)فرجیها و فروزش، 

حضات تناسب ترتیبی ر براساس مالازات که قانونگذاحدوده حداقل و حداکثر مجتعیین شود و دادرس باید در م

 .(31، ص1389مقرر کرده است، مجازات مقتضی و مناسب را بر مجرم تحمیل کند)حبیب زاده و هوشیار، 

به  ی جرایم مواد مخدرجهت تعدیل و تفرید مجازاتها متاٌسفانه قانونگذار ایران چنین اختیار و ساز و کاری را

 قضات دادگاهها مقرر ننموده است.ی رادت جرم بوع جرم و میزان شتناسب وضعیت مرتكب، ن

قانونگذار در جرایم مواد مخدر عالوه بر اصرار به شدت و عدم تناسب مجازاتها، عمال اختیار قضات دادگاهها 

اکثر موارد با توسل به  است و به رغم این محدودیت، قضات در نموده محدود اعدام را در تناسب سازی مجازات

را نونی از صدور احكام اعدام با وصف احراز جرم امتناع نموده و محكومیت به اعدام بعضاً غیرقا مفرّهای قانونی و

 محكومیت خفیف تعدیل می دادند.به 

ین و با شدت جرم ارتكابی، در زمان وضع قانون توسط قانونگذار و نیز در زمان تعی پیشگیری کیفریمتناسب بودن 

، مورد توجه قرار میگیرد. زیرا مجازات باید نشانگر و مرتكب معینضی برای جرم خاص تخصیص کیفر توسط قا

میزان زشتی و خطر جرم ارتكابی برای جامعه باشد عدم توجه به این امر موجب ظلم و تبعیض، به صورت افراط یا 
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اند و هر انونقضات در عمل مجری ق(. 12، ص1389تفریط در اعمال مجازات می شود)حبیب زاده و هوشیار، 

ید الجرم باید اجرا کنند اما در صدور آرای قضایی، نیروی دیگری نیز دخالت دارد. نیرویی که قانون بگو چهآن

و آن ندای درونی، وجدان دادرس است که از وی  زدیخیبرمدر مقابل جبر بیرونی قانون از ندای درونی بشر 

نیستند سند و با عدالت منطبق رمیبه نظر نقوانین عادالنه  ت منطبق سازد، چه هموارهخواهد رأی را با عدالمی

در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که حمل این مقدار مواد مخدر حكم اعدام  (.27، 1381گودرزی، )

خص استحقاق اعدام را را دارد، دادگاهها هم برای آن حكم اعدام می دادند اما زیر حكمشان می نوشتند این ش

د که پرونده را به کمیسیون عفو و بخشودگی بدهند تا در مجازات آن تخفیف کل می خواستنرد و از دادستان ندا

پس در کنار قانون، مشروعیت الزم است این . داده شود. این یعنی چنین مجازاتی قانونی است ولی مشروع نیست

 (.11، ص1385وجود می آورد)آزمایش،  مشروعیت است که تناسب جرم و مجازات را به

ز خود نرمش بیشتری نشان داده های اخیر ایران در برخورد با مجازات اعدام، مخصوصاً در سالرویة قضایی ا     

است  قرارگرفته یموردبررسهای اخیر هزار پرونده مربوط به مواد مخدر که طی سال 125برای مثال از بین  است.

دهم درصد فقره( فقط نه 2000ین تعداد )اند و اهمان شدهصدور حكم اعدام برای مت فقره آن منجر به 2000

اند. از این تعداد حكم اعدام نیز فقط دوازده درصد به دادهآماری مورد آزمون را تشكیل می جامعههای پرونده

عالی کشور نقض یوان ینی دبو یا به دلیل واقع شدهواقعآنان یا مشمول عفو  هیبقاست و  شدهگذاشتهاجرا 

طبق قانون مستحقق بنابراین درصد خیلی کمی از مجرمینی که  (.33، 1379، با مواد مخدرستاد مبارزه )اندشده

)خواسته تقنینی رویكردقضایی با  رویكردشوند و این دلیل روشنی بر عدم همسویی ام میاعدام هستند اعد

 .اسب و غیرعادالنه استبه جهت وضع مجازاتهای شدید، غیرمتن قانونگذار(

ت گرفته در جامعه ایران، داللت بر عدم کارآیی اعدام در پیشگیری از جرم صور یاختشنهجامعمطالعات      

عدم تبعیت سیاست نبوده است...  ریتأثیبداشته است طبعاٌ نتایج حاصله از این مطالعات بر عملكرد قضات نیز 

ته است و در به بیراهه رفار در وضع قانون این معنی است که قانونگذجنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی به 

تر و بهتر طلبی قضات وجود دارد که به لحاظ مشاهدة عینی وقایع اجتماعی و امكان درك درستعوض، انصاف

و  157 ص ،1385رحمدل، )کنده قانونگذار را در عمل سد میگراناز این وقایع، راه اعمال انحرافی سرکوب

توسط سود جویان و باشد وسوسه ارتكاب قاچاق ق شدیدتر چااجازاتها در امر قعالوه هر اندازه مبه  (.163

ضه مواد در به طوری که نحوه ارتكاب، به چگونگی حفاظت از مرزها و کاهش عر افزایش می یابدحریصان 

 به عنوان مجازات صحیح و سطح جامعه بستگی دارد و در این قبیل موارد مصادره مواد مخدر و متعلقات قاچاق

ل انكار بودن وقوع جرم با توجه به مقدار زیان حاصل از ارتكاب جرم برای جامعه وجود غیرقاب عادالنه است. با

بنابراین محرومیت از آزادی)یا پیش بینی کیفرحبس و تبعید(، ضبط و مصادره اموال، . باید موانعی ایجاد کرد

مرتكبین جرایم  ماعی نسبت بهومیت از حقوق اجتکار و تعطیل موسسه و محرجزای نقدی، لغو پروانه اشتغال به 
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قضات پیش از آنكه حامی و مجری قوانین  (.232و230، ص1380 مواد مخدر قابل اعمال و موثر است)گلدوزیان،

باشد. قاضی تفسیر کنند که با عدالت منطبق  یاگونهبهطبیعت خود، میل دارند قانون را  حكمبهو  اندانسانباشند 

، 1377کاتوزیان، شود )»انسان« از محیط متأثر می عنوانبهرد ولی گیتصمیم می است و به نام او نماینده دولت

665.) 

به این معناست که قانونگذار در وضع قانون به عدم تبعیت سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی      

ویب قانون نماید اقدام به تص به واقعیات جامعهای و بدون توجه اق شیشهبیراهه رفته است. اگر قانونگذار در یک ات

ها قانونگذاری نماید و خیال بسیار سنگین و بدون توجه به علل و صرفاً با توجه به معلولو تنها با وضع مجازات 

د به حل مشكل توانآید و نه علت، مینفسه معلول به شمار میکند که با اعدام چند نفر قاچاقچی که خود فی

 (178، 1386رحمدل، ).خاب کرده استه اشتباهی را انتبپردازد را

 

 مجازات تیو قطع تیاصل حتم هیدر سا یفریک یریشگیپ -4

 شود

نیست، گاهی اوقات شدت  گونهنیاواقعیت این است که  هستآیا هرچه مجازات شدیدتر باشد بازدارنده نیز 

تی مجازات شدید و زیرا وق گذاردیمی بر جا سرد بلكه برعكس اثر معكوبازدارندگی بیشتری ندا تنهانهمجازات 

حاضر به اعمال آن نیستند که اثر نهایی آن به خاطر پایین آوردن احتمال مجازات،  سخت باشد مقامات قضایی

ضمن اینكه پژوهشها نشان می دهند یكی از دالیل کاهش  (.84ص ، 1391یزدیان جعفری، است )تضعیف آن 

مورد  جازاتها را کمتر از آنچه که واقعاً شدید هستندعمدتاً ماین است که مردم بازدارنده شدت مجازات،  تأثیر

عدم رعایت اصل تناسب بین شدت جرم و سنگینی  (.Von Hirsch, 1999ارزیابی و توجه قرار می دهند)

ئم زیرا حتی مجرمانی که جرامجازات، باعث انحراف از بازدارندگی مجازاتها از کارکرد اصلی خود خواهد شد 

  کم به ارتكاب جرایم شدیدتر متمایل خواهند شد. شوند کم خفیف مرتكب می

توجه به جنبه های مفید و کاربردی هر دو دیدگاه  ،به نظر می رسد نكته قابل توجه در نظریه پیشگیری عام مثبت

نرخ ارتكاب  گی از ارتكاب جرم و کاهشسزاگرا و فایده گرا است. از یک سو، لزوم دستیابی به هدف بازدارند

گیرد. از سوی دیگر، برای رسیدن به  یكی از اهداف هر نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار می به عنوانجرم 

این مقصود فقط بر تهدید و ارعاب حاصل از اعمال مجازات یا تهدید به آن اکتفا نمی شود بلكه با پذیرش 

جرمانه، با ارضاء ز عمل ماضرر و زیان ناشی چوب تقصیر مجرم و ردر چاضرورت اعمال مجازاتهای متناسب 

حس عدالتخواهی افراد جامعه از طریق اجتناب از تحمیل مجازاتهای نامتناسب، به تقویت هنجارهای قانون پذیری 

، 1391الهام و محمدی، افراد جامعه کمک می کند و این امر نیز در نهایت موجب کاهش ارتكاب جرم می شود)

گیری سان نشان داده است که شدت و سختشناشناسان و جرممعهو جاسان علمی روانشناهای بررسی (.71و62ص
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و  شدهیزیربرنامهو در طول زمان صورت بپذیرد و جنبه  یدائم طوربههای مبتنی بر سرکوب، چنانچه در سیاست

(. ضمن اینكه 121، 1386باصری، )دهدمیبندی مشخصی نداشته باشد اثر بازدارندگی خود را از دست زمان

ببرد و در  سؤالاعمال شدت در مجازاتها ممكن است شایستگی دولت را در توزیع عدالت زیر گیری و سخت

  (.226، 1996شود)سنا و سیگل، عمل موجب تشویق افراد به بزهكاری می

در کاهش زات موثر باشد، باید هم ساده ترین فرض برای ارزیابی بازدارندگی مجازاتها آن است که اگر مجا

یک جرم خاص و هم در تكرار جرم توسط مجرمان سابق موثر افتد. بنابراین اگر مجازات  جرایم یانرخ کلی 

اعدام برای جرم خرید و فروش مواد مخدر)مجازات خاص برای جرم خاص( موثر باشد باید در نتیجه توسل به 

جه به پیش . با تومقوع این جرم باشیسال( شاهد کاهش و 2مثال این مجازات در طول مدتی خاص) به عنوان 

فرضهای بنیادین نظریه بازدارندگی، فرض بر این است که مجازات هم نسبت به مجرمان بالفعل و هم نسبت به 

مجرمان بالقوه، بازدارنده است و موجب کاهش میزان کلی جرایم از یک سو و نرخ تكرار جرم از سوی دیگر می 

عدم توسل به مجازات شدید فعلی، اثبات کننده اثر افزایش بیشتر وقوع جرم در صورت  "امكان"ستناد به شود. ا

بازدارندگی فعلی آن مجازات نیست، بلكه توسل به امكان تاثیر بازدارنده عاملی است که هنوز چنین تأثیری را به 

 (139و138، ص1395جای نگذاشته است)غالمی، 

ها رساله جرایم و مجازات های سزار بكاریا در کتابکه از ایده او قطعیت اجرای مجازاته اصول حتمیت

 مجرمین باور قطعی داشته باشند که هرکس مرتكب جرمی شود باألخصمعنی است که مردم و  به این هست

 ، به مجازات خواهد رسید.نقضرقابلیغحكم قطعی  حتمی طی صورتبهبدون تردید و 

برای عمل ارتكابی یک مطلق، سیاست جنایی مطلوب آن است که  ایت قانونگرایی و مساواترع منظوربه

بینی شده در قانون انتخاب شود با این اندیشه که چنین عمل ارتكابی باید با مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش

 ثیر شدیدترأتدل، همیشه تتی حتی معبحتمی بودن عقو(. 93، 1375الزرژ، گردد )یک کیفر حتمی و قطعی روبرو 

 .گذاردمی جابهیی در آن راه دارد از ترس از مجازاتی موحش که امید رها

چنان بوده که شان آن شده که شدت کاربردهبه یجرائمدر کلیه نظامهای حقوقی، مجازات طرد کننده علیه 

داری از پاس منظوربهمورد آنها  اند و تحمیل یک ضمانت اجرای کیفری شدید دررسیدهمكافات ناپذیر به نظر می

 ریانطباق پذ منظوربه شدهانجامهای آمده است. این مجازات زمانی که کوششنظم عمومی، ضروری به نظر می

گردد. لیكن این نوع کیفر، تنها روش ساختن مجدد اجتماعی بزهكار با شكست روبرو شده است اعمال می

ه عمل به لحاظ عفوهایی که دیر یا زود باعدام و حبس ابد( در )ییمجازاتهارسیدن به این هدف نیست و چنین 

اند. بنابراین اجرای این مجازاتها نباید این امكان را از نظر دور بدارد که چنین شوند از میان رفتهمحكومین اعطا می

تأکید در استفاده  یجابه(. 27و  26 ، ص1377برنار، شود ) بازگرداندهتواند دوباره به جامعه محكومی روزی می

اندرکاران مواد مخدر را در مقابل دو امر ع نشده است باید دسترهای بدنی سنگینی که تاکنون موثر واقاز کیف

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 12 

و قاطعیت در  در کشف جرم حتمیتتا از ارتكاب جرم منصرف شوند.  قراردادو قاطعیت در امور کیفری  حتمیت

  (.230،ص 1380ن،گلدوزیا)کمحتی به مقدار یان اجتماعی جرم با قبح و ز اجرای کیفر متناسب

و قطعیت اجرا بشود  حتمیتاعدام با  باألخصسنگین  مجازاتحتی اگر همان مواد مخدر  مجرائتوان گفت در می

 رمخدتعداد اندکی از مجرمین مواد بیشتر از وضعیت فعلی است که مجازات اعدام در مورد  مراتببهاثربخشی آن 

و  طورقطعبهب که حتی اگر های نامتناسمجازات شدتبهه اعتقادی شود. البته نگارندال می( اعممجرمین خرده پا)

 چون چنین مجازاتهایی عالوه براینكه غیرعادالنه و بر خالف کرامت انسانیست بلكهحتم اجرا شوند ندارد 

ه کلی در درازمدت یک قاعد ن عنوابهتواند و نمیبوده مقطعی  صورتبههای شدید اثربخشی اجرای مجازات

 بخش باشد.نتیجه

بنا به دالیل  اعدام و قطعیت اجرای مجازات حتمیتستم قضایی ایران اصول توان گفت در سیمی تاجربه 

، کندی تخفیف و تعلیق مجازات ،نهادهای عفو خصوصی، آزادی مشروطاز  ضابطهاستفاده بیجمله عدیده من

ت به و انتظامی، عدم تمایل بسیاری از قضا در کادر قضایی نفوذعمالاهای کیفری، امكان سرعت عادالنه دادرسی

تا حدی زیادی جایگاه خود را از دست داده است  توسل به نهادهای مذکورهای شدید و سعی در اجرای مجازات

 گردیده است. مجازات اعدام عقیم ماندنو موجب 

در مورد مرتكب  شدهنییتعیابد که مجازات می اثر ارعابی و بازدارندگی فقط در زمانی بروز و ظهور خارجی

تواند در طول زمان باعث زائل شدن اثر بازدارندگی بودن کیفر می اجراقابلگردد لذا عدم مال حتماً اجرا و اع

پزوهشگران بازدارندگی  (.141، 1384صفاری، گردد )زوال مشروعیت آن و حتی نظام کیفری  جهیدرنت و کیفر

ت آن بازدارنده است و نتایج ت یا قطعیت مجازات بسیار بیشتر از شدحتمی"تیجه رسیده اند که مجازاتها به این ن

 Nagin and Pagrasky, 2001.1)("فراقانونی جرم حداقل به اندازه همان نتایج قانونی آن بازدارنده می باشد

 افتهیدستتجربه به این مهم  آنها را پذیرفته است بهکه وکالت نگارنده در مورد دهها متهم جرایم مواد مخدر 

اعدام و حبس ابد ندارند.  ازجملهشدید  مجازاتاعتقاد راسخ به اجرای مواد مخدر  جرائمکه مجرمین است 

صدور محكومیت قطعی، مجازات اعدام یا حبس  رغمبهبر این باور بودند که در مورد متهمین قبل از آنها متهمین 

ت و ر و یا اعمال عفو خصوصی اجرا نشده اسکشور یا دادستانی کل کشوابد در اثر نقض حكم در دیوان عالی 

و بر خود رسیدند های اعدام و حبس ابد( مینقض مجازاتخودشان )متعاقباً به این باور  خود متهمین جالب اینكه

 مولمشنگارنده نیز محرز گردیده است که خیلی از احكام اعدامی که صحیحاً صادر گردیده در نهایت نقض یا 

به لحاظ تعدیل نسبی شدت آن در رویكرد مواد مخدر  بدین ترتیب قانون مبارزه با .اندفتهقرارگرعفو یا تخفیف 

مواد مخدر بعد از تحمل کارآیی و اثر بازدارندگی خود را از دست داده است و بسیاری از مجرمین  قضایی،

 
 .146، ص1395. به نقل از غالمی،  1
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مقنن در وضع  بر شكست جدی سیاست کیفریاند و این دلیل روشنی جرم شدهتكرار  مرتكب مجدداً ،مجازات

 است. مجازات اعدام

 

  مجازات اعدام ینهایگزیرت توسل به جاروض-5

قانونگذار بعد از انقالب هرجا که به تصورش با مشكل تعیین مجازات اعدام مواجه بوده است به صبغه مذهبی 

 اگر (.70ص ، 1383)رحمدل،  است االرض یا محارب تمسک جستهفیمتوسل شده و به عباراتی از قبیل مفسد 

های سنگین به مجرمان، مانع بایست تحمیل مجازاتاعدام( کارایی داشت می بازدارندگی مجازاتنظریه )این 

شوند نرخ تكرار جرم در میان آنها بیشتر تری محكوم میهای خفیفشد و کسانی که به مجازاتتكرار جرم می

ان، کاوادینو و دیگندهد )رفته است خالف این ادعا را نشان میرت گشد. تحقیقاتی که در انگلستان صومی

 .(53، ص 1389

سازی یا سلب توان بزهكاری عمدتاً بر این استدالل مبتنی است که هدف ارعابی یا اصالحی مجازات ناتوان 

اهرم یک  عنوانبههدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزهكار،  درواقعها کارگر نیست در مورد برخی مجرم

رم، دیگر مرتكب جرم نشود«)نجفی ابرندآبادی و کیفری تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مج

توان گفت بنابراین آیا می هستسازی، مجازات اعدام یكی از مصادیق بارز ناتوان .(185، ص 1377بیگی، هاشم

با  ستین کارسازاول مرتكب جرم شده است  بار دیگری در مورد مجرمی که برای مجازاتغیر از مجازات اعدام، 

مند بوده است یا نه. لذا گزینه دیگر در مورد وی اعمال نگردیده تا مشخص شود که فایده وصف اینكه مجازات

مجازات اعدام در مورد چنین مجرمی به صورت جدی محل تأمل و تردید است. حداقل شاید اجرای قانون 

برای بار اول و نندگان جرم قابل توجیه باشد ولی در مورد سایر مجرمین که رارکموسوم به سه ضربه در مورد تك

به قول  1نماید.اند کامالً ناعادالنه و نامتناسب جلوه میاحتماالً به صورت اتفاقی به ارتكاب جرم دست یازیده

برای آزادی فردی وجه آور غیرم»گسن« تشخیص حالت خطرناك، هم به لحاظ بالینی به استفاده از اقدامات الزام

چنین انتقاداتی، باید  باوجود(. بنابراین 57ص  ،1370گسن، است )توأم شود و هم به لحاظ آماری با خطا منجر می

 توسل به اعدام، کامالً محتاطانه عمل نمود. باألخصسازی در اعمال نظریه ناتوان

تكرار جرم توسط مرتكبان است که  مسئلهفر، ی کارآیی کیریگاندازهو شاید مهمترین سنجه در  نیترعیشا    

طوالنی مثل  . فرض بر این است که چنانچه فرد مجازات شده در یک دوره نسبتاّاندهکردمجازات را تحمل 

 
پننس از دو ن موسوم به سه ضربه در ایاالت آمقانو .1 قننانون  یننن  ریكا از قبیل کالیفرنیا و واشنگتن جاری است. طبق ا

ننناك  اب جرم در بار سوم مواجه با حبس ابدبار محكومیت به خاطر جنایت، ارتك مننی خطر نننین مجر یننرا چ است. ز

 باید از جامعه طرد شود. شده وتشخیص داده
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یكسال یا دوسال از تحمل مجازات، مرتكب تكرار جرم نشود آنگاه مجازات وی کارآیی داشته و در غیر این 

 (.144ص ، 1384، صفاریاست )صورت غیرکارا بوده 

در در سالهای قبل، مجازات اعدام به جهت شدت، عدم تطابق با میزان مواد مخ جرائمآمار فزاینده  بهبا توجه      

سال  41قبح اجتماعی، عدم تناسب و ناعادالنه بودن آن فاقد بازدارندگی کافی بوده است. در طول حداقل 

به  هاجازاتهای سنگین بدون توجه به معضل اجتماعی آنضع مگذشته، قانونگذار به شدیدترین شكل ممكن با و

به رغم صرف هزینه های سنگین مالی و  مواد مخدر رفته است ولی این جنگ شدید و نابرابر جرائما جنگ ب

علیه  عمالًزبان جنگ علیه مجرمین،  یریکارگبهیک کشور با  اساساً". است حاصلی در پی نداشته جانی، متأسفانه

کلی  یهااستیسل از تصویب نه سا گذشت باحتی (. 345ص ، 1388)وینفری ال، "گ کرده استم جنخود اعال

 .اهداف منظور برآورده نشده است حداقلتوسط مقام رهبری ابالغ گردیده  85سال  مبارزه با مواد مخدر که در

حدود که  اص واز لحاظ آموزه های اسالمی هم حق حیات جز در مورد جرایم و مجازات های منصوص قص

یست، سلب شدنی نیست. با وجود کیفر اعدام، از وقوع جرایم جرایم قاچاق مواد مخدر مصداق هیچكدام از آنها ن

مواد مخدر کاسته نشد بلكه دستگیری ها و آمار کشف مواد افزایش یافت که حكایت از شكست در تامین هدف 

بارزه با مواد مخدر نباید فقط به فكر استفاده از سالح ای مارعابی اعدام نیز می کند. به همین دلیل قانونگذار بر

. از طرف دیگر، ازات آن هم به شدیدترین نحو ممكن باشد بلكه باید به رفع عوامل جرم زا توجه بیشتر شودمج

)پوربافرانی و  احكام اعدام در جرایم مواد مخدر منجر به محكومیت ایران در مجامع بین المللی نیز شده است

 را هم تامین نمی کند.لذا کیفر اعدام در چنین جرایمی مصلحت نظام (. 150، 1396 ئلی،مسا

و  جرائممربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از  کهآنمرتبط با مواد مخدر، اعم از  جرائم     

تواند قانونگذار می .باشد شدهنیمع، ها حدود خاصگناهانی نیست که در نصوص فقهی و احكام اسالمی برای آن

، های فرهنگ اجتماعی، مقتضیات زمان و ارزشالمللیملی و بین واحوالاوضاع، های مرتكِببا توجه به ویژگی

، حتی بر پیشگیرانه و بازدارنده متناسب، های، مجازاتآموزی دیگراندر راستای اهداف اصالح مجرم و عبرت

یق واقعی و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصاد و ر کندمقر برای آن اساس عدالت ترمیمی

مواد  جرائمگفت مجازات اعدام در  توانینم .های دیگر بازدارنده نباشنداالرض بوده و یا مجازاتقطعی افساد فی

از تفاسیر  متقنقدر  چراکهتا قابل اصالح و تغییر نباشد  شودیممخدر الزاماً یک کیفر شرعی و حدی محسوب 

. البته بعضی از فقها مجازات ردیگیممجازاتهای بازدارنده قرار فقها، کیفر اعدام صبغه حكومتی داشته و مشمول 

 طورهمان. انددانسته االرضیفشیوع و انتشار آن متصف به افساد  شرطبهاعدام را در مورد قاچاقچیان مواد مخدر 

اسالمی  چنین تفسیری با آنچه در قانون مجازات ظاهراًداشته است.  نظریچنین  نیز که شورای عالی قضایی وقت

( مقرر گردیده نیز همخوانی و همسویی دارد در غیر این صورت اکثر 286)ماده  االرضیفدر مورد افساد 

گرم هروئین(، به لحاظ عدم اتصاف به شیوع و  31مثل نگهداری یا حمل مخدر )مواد  جرائممصادیق اعدام در 
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تقاد به شرعی و حدی بودن اعدام جز در اعاست.  مشمول احكام سلطانیهر، صبغه حدی و شرعی ندارد و نتشاا

 جرائم مجازاتاست. با توجه به اینكه  آن قابل عدول یا تغییر نباشد مغایر با فلسفه وضعی کهینحوبهشرایط خاص 

ه شمول مجازات بازدارنده بر مجازات اعدام با اد بمواد مخدر بنا به نیازها و مصالح جامعه مقرر گردیده است اعتق

لذا بدون  .توصیف می شوند منطبق است تعزیرکه همگی در قالب  (18)ماده  یاسالمن مجازات رویكرد قانو

وجود دارد و که کارا و مفید باشد مجازاتهای جایگزین تجدیدنظر در مجازات اعدام و توسل به  امكان شک،

مخدر با توجه به اینكه عی و امنیتی قانونگذار به مقوله جرایم مواد رنگرش ش .اردی ندمغایرتی با موازین شرع

و احتماالٌ ارجاع سیاست  مبتنی بر اشتباه بودهاست از ابتدا  شدهتجربه درواقعنظام(  معضلنه آن )معضل اجتماعی 

 .ناشی از این نگرش بوده استتقنینی جرایم مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت 

 ،آن یالمللنیبتبعات اجتماعی و عالوه بر مخدر مجازات اعدام در مورد مجرمین مواد  توسل به مضافا اینكه      

ضمن اینكه  .است گردیده نیز موجب تضعیف اسالمیت قوانین کشور شدهکه صبغه شرعی آن مطرح  در مواردی

 .دینمایمجبران آن را غیرممكن  دام،بودن امكان وجود اشتباهات قضایی در صدور احكام اع ریناپذاجتناب

زوم باید متوجه دانه درشتها و کسانی باشد که به صورت عمده یا سازماندهی شده یا مجازات اعدام در موارد ل

البته سیاست کیفری در مورد  دارند. درآمد کالن ناشی از تجارت مواد مخدر شده و ب قاچاقكمسسلحانه مرت

نتیجه ای جز  د تا آنها به این باور قطعی برسند که دخالت در مواد مخدرم شوخرده پاها به نحوی باید ترسی

رعایت اصول حتمیت و و این مهم فقط از طریق  به دنبال نخواهد داشت چند برابر مجازات زندان یا جزای نقدی

ب برای تناستعیین حبس م رسدیمر مورد مجازاتهای جایگزین اعدام به نظر دمیسور خواهد بود.  قطعیت مجازات

فری بدون ضابطه و معیار به نهادهای ارفاقی مثل عفو یا مجموعه دستگاه عدالت کی کهینحوبهبعضی از جرایم 

جزای نقدی متناسب و مصادره اموال ناشی از جرم و حتی محرومیت از  وضع همچنین و نشوند تخفیف متوسل

و مجرمین مواد  مغفول نماندت مجازاتها قطعیالبته به شرطی که اصول حتمیت و  هستحقوق اجتماعی کارساز 

امید به فرار از مجازات و امكان شمول  چراکهدلیل و ضابطه از نهادهای ارفاقی استفاده کنند  نتوانند بدون مخدر

 .خواهد شدعفو در تمام مراحل فرایند کیفری منجر به سلب بازدارندگی و کارآیی مجازات 

 

 

 

 :یریگجهینتبحث و 

قل و حداکثر آن و اعطای اختیار به ر مرحله تقنین از طریق تعیین نوع مجازات و پیش بینی حداد فریپیشگیری کی

قضات جهت استفاده ضابطه مند از تاسیسات ارفاقی نظیر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط توسط مقنن و در مرحله 

 مرتكب اعمال میضعیت دادرسی توسط قضات دادگاهها از طریق انتخاب و تخصیص مجازات متناسب با و
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و مرحله دوم را فردی کردن قضایی می نامند. قانونگذار ایران در گردد که مرحله اول را فردی کردن تقنینی 

جرایم مواد مخدر با هدف بازدارندگی فردی و عمومی از طریق توسل به مجازاتهای شدید، اصل تناسب مجازات 

کشورها امروزه سیاست کیفری سخت گیرانه را در برخورد ی از این در حالیست که بسیاررا مرعی نداشته است. 

جرایم مواد مخدر کنار گذاشته و با رویكردهای اصالحی و درمانی همراه با رعایت احترام به حریم خصوصی، با 

و حتی برخی کشورها چون پرتغال مسیر جرم زدایی را از مواد کم خطر در  نموده معتدل با مواد مخدر برخورد

 اند.رفته پیش گ

به معیارهای تناسب مجازات و سایر یافته های کیفرشناسی  یچندان واضعین قانون مبارزه با مواد مخدر توجه     

تاریخ تحوالت حقوق کیفری و  ، شدت مجازاترا در پیش گرفته اند مبتنی بر سرکوبو سیسات  نداشته

زدارندگی مجازات از طریق تشدید مجازات یه بامطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی بیانگر آن است که نظر

به اصل تناسب در عمل عقیم مانده است. قانون کیفری نباید از محدوده عدالت و تناسب  به لحاظ عدم توجه

خارج شود تا چنانچه به اهداف منظور نرسد الاقل اتصاف به عدالت و مشروعیت را حفظ کند. تردید قضات در 

 ید می کند.ادهای عفو یا تخفیف، فقدان مشروعیت مجازات اعدام را تأیبه نهاجرای آن و سعی در توسل 

به نهادهای عفو خصوصی و  حدوحصریباعدام، توسل  باألخصعدم تمایل قضات به صدور احكام سنگین 

تخفیف مجازات و موارد عدیده نقض احكام اعدام توسط رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور و 

متزلزل  شدتبهقطعیت مجازات را ای خیلی از احكام اعدام از عواملی است که اصل حتمیت یا م اجرعد جهیدرنت

 .نموده است

مواد مخدر در سالهای قبل، مجازات اعدام فاقد بازدارندگی کافی بوده است و  جرائمبا توجه به آمار فزاینده      

با وضع مجازاتهای سنگین بدون توجه به  ممكن سال گذشته، قانونگذار به شدیدترین شكل 42در طول حداقل 

، خواسته یا سیاست کیفری سرکوبو این مواد مخدر رفته است  جرائمبا  نابرابر ا، به جنگمعضل اجتماعی آنه

بنابراین،  ی کشور را به دنبال داشته است.المللنیبدر عمل اثرات نامطلوب اجتماعی و کاهش اعتبار  ناخواسته

جازاتهای جایگزین که کارا زات اعدام و تعدیل آن از طریق تناسب سازی یا  توسل به مر مجاامكان تجدیدنظر د

بودن اشتباهات قضایی در  ریناپذاجتنابو مفید باشد وجود دارد و با موازین شرعی نیز مغایرتی ندارد. ضمن اینكه 

یر را تا حدودی در قانون اصالحی ین مسالبته قانون گذار اصدور احكام اعدام، لزوم اصالح آن را بیشتر می طلبد. 

را در پیش گرفت اما به نظر می رسد سیاست تقنینی در این خصوص باید به ویژه در  1396مواد مخدر در سال 

حذف  این جرایممواد کم خطر و یا در مصارف شخصی، بیشتر تعدیل و ارفاق آمیز گردد و مجازات اعدام از 

 گردد.

ی که انمقایسه با کس ی که از سر استیصال به سراغ مواد مخدر می رود درانبا کسگذار برخورد یكسان قانونهرچند 

ناشی از مواد مخدر می باشد بر خالف اصل تناسب مجازات و عدالت استحقاقی است. با  آنهاگردش باالی مالی 
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، تكرار جرم لحانهاین وصف بازنگری در مجازات اعدام و تقلیل آن به موارد خاص از قبیل سرکردگی، قاچاق مس

که مشمول نحویارتكاب جرایم مواد مخدر در حد عمده و وسیع بهبرای بار سوم یا چهارم در بعضی از جرایم و 

 . رسدمفید به نظر میقانون مجازات اسالمی( قرار گیرد  286االرض )ماده افساد فی

 

 

 

 

 :منابع و مآخذ

تظامی سردفتران، متن سخنرانی، ماهنامه ات ان(، تناسب جرم و مجازات و تخلف1385آزمایش، علی ) .1

 .17-7صص، 68کانون، شماره

 .الت، نشر میزان، چاپ اولالمللی کیفری، گزیده مقا، حقوق بین(1383محمدعلی )اردبیلی،  .2

( توجیهات جرم زدایی از مصرف مواد مخدر 1395احسان پور، سیدرضا و احسان پور، سیدمحمدرضا ) .3

سال دهم،  کیفری هلند و ایاالت متحده آمریكا، فصلنامه حقوق پزشكی،حقوق آرام، مطالعه تطبیقی در 

 .199-171، ص 39شماره 

بر  دیتأکمواد مخدر در ایران با  جرائمبررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر »(، 1393) یعباسعلاکبری، 

-7صص ، 2شماره اول، حقوق کیفری، سال  پژوهشنامهقانون مبارزه با مواد مخدر«، مجله  89اصالحیه سال 

34 . 

یب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر، (، جستاری در آس1393) یعباسعلاکبری،  .4

 .114-97صص ، 2شماره فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، سال اول، 

(، اسالم و دفاع اجتماعی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 1377احمدی ابهری، محمدعلی ) .5

 زه علمیه قم.می حواسال

از دیدگاه نظریه های بازدارندگی)با  جازات متناسب(، م1391الهام و محمدی، غالمحسین و فاطمه) .6

، 3تاکید بر نظریه تعیین کیفر آلمان(، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی، شماره

 .72-57صص

 مخدر، چاپ اول، نشر خرسندی. مواد المللی، سیاست جنایی داخلی و بین(1388اکبر )باصری، علی .7

 تهران،، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، یشناسفریک (،1377برنار، بولک، ) .8

 مجد. انتشارات

ن، چاپ ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، نشر میزا، رساله جرایم و مجازات(1377سزار )بكاریا،  .9

 .سوم
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کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، های  ( تاریخ اندیشه1387پرادل، ژان ) .10

 رات سمت.انتشا

( تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد 1396فرانی، حسن و مسائلی، امین )اپورب .11

 و164-141، ص 91، شماره 24مخدر، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 

وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، (، 1394مخدر )فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد  .12

 .25و  24شماره ل هفتم، سا

نشر دانشگاه شهید تهران، شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، (، جرم1370پیكا، ژرژ ) .13

 بهشتی.

یر با ی مغامجازاتهای نامتناسب: مجازاتها» (،1387نژاد، اسماعیل )زاده محمدجعفر و رحیمیحبیب .14

 -134صص ، 2، شماره 38انشگاه تهران، دوره کرامت انسانی«، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی د

115 . 

(، بررسی پویایی و پایایی نئوکالسیسم باز اندیشیده، رساله دکتری 1383داوودی گرمارودی، هما ) .15

 شناسی، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.حقوق جزا و جرم

 ر میثاق عدالت.نش تهران،(، حقوق کیفری موادمخدر، چاپ اول، 1383منصور )، مدلرح .16

انتشارات تهران،  (، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موادمخدر، چاپ اول،1383رحمدل، منصور ) .17

 سمت.

، . آشوری86رحمدل، منصور، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، انتشارات سمت، سال  .18

)مجموعه 2الت کیفری ان، کتاب عدتهرالمللی مواد مخدر گیری کلی همایش بینجه، نتیمحمد

 .210-199صص ، 1392انتشارات دادگستر، چاپ اول، مقاالت(، 

، تحوالت سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در (1385منصور )رحمدل،  .19

 .165-149صص ، 1ه هفتم، شماره ، دورشناسی ایرانجامعه جرایم مواد مخدر، مجله

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه نزایی، پایاقوانین کیفری ایران از نظر جرم سیبرر (،1382زینالی، حمزه ) .20

 شهید بهشتی.

 .1379بارزه با مواد مخدر، سالنامه آماری ستاد م ستاد مبارزه با مواد مخدر، .21

دیدگاه حقوق داخلی و بین الملل، نشر خط سوم،  (، جرایم مواد مخدر از1380محمدرضا )ساکی،  .22

 تهران.

ت گزیده مقاالجنایی )توجیه کیفر«، از کتاب علوم ، مقاله »کیفرشناسی و (1384علی )صفاری،  .23

 .153 ایران(، کمیته  اندرکاران مبارزه با مواد مخدر دروزشی برای ارتقاء دستآم
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 .تهران ری، نشر میزان، چاپ اول،، جرم شناس و مسئولیت کیف(1389) فرج اللهی، رضا .24
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 اول، تهران.

، نگرداروانمواد مخدر و  جرائمات اعدام بر بازدارندگی از مجاز ریتأث(، 1393مسعود )کاظمی،  .29

 . 118-101صص ، 2شماره فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، سال اول، 

 نیا، چاپ اول، تهران: نشر مترجم.کاربردی، ترجمة دکتر مهدی کی یشناسجرم(، 1370ریموند )سن، گ .30

 .اول، شرکت سهام انتشارتچاپ  ، فلسفه حقوق، جلد اول،(1377ناصر )کاتوزیان،  .31

(، »توجیه یا دلیل آوری مجازات«، ترجمة دکتر علی صفاری، 1384جی )سال  ام، دیگلنان کاوادینو .32

 .287-324صص ، 42یقات حقوقی، شماره مجله تحق

، مقاله »سیاست جنایی در قبال مواد مخدر«، مجله دانشكده حقوق و علوم (1380ایرج )گلدوزیان،  .33

 .232-229صص ، 51شماره  هران،گاه تسیاسی، دانش

اصالح و  قدی بر سیاست جنایی دولت در مبارزه با مواد مخدر، مجله، ن(1381محمدرضا )گودرزی،  .34

 .21، شماره تربیت

آبادی، چاپ اول، موسسه نشر  حسین نجفی ابرند، سیاست جنایی، ترجمه علی(1375کریستین )الزرژ،  .35

 .یلدا
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 .214-175صص ، 2شماره العات حقوقی، دوره سوم، مط

ضرورت ها،  و اصول کیفری؛ مداخله ( توجیه1392جانكی، فیروز و روستایی، مهرانگیز ) محمودی .38

 سوم. شماره دوم، سال کیفری، قحقو شپژوه

م، اکبر مجتهدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتالقوانین، ترجمه علی، روح(1362لوئی )منتسكیو، شارل  .39

 تهران.
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جنایی«)گزیده مقاالت آموزشی علوم (، »سیاست جنایی از کتاب 1384حسین )نجفی ابرندآبادی، علی  .43
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