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چکیده
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر ،با تجدید نظر در سال  ،2010در یک سیاست جنایی مبتنیی بیر
سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حیب

ابید متمرکی

یده اسیت ،امیا ایین

سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمیبا د (رویکرد نظام قضایی) .سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط
به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخهای دولتی مانند جنایی و غیرجنایی میبا د – اما در پاسخهای غیرجنایی ایین
سیاست بر پیشگیری و درمان متمرک

ده است و نقش سازمانها و نهادهای غیردولتی مهم میبا د .جیرمزداییی

ج یی در مورد اعتیاد و مشارکت سازمانهیای میردم نهیاد در درمیان اعتییاد ،جیرمانگیاری میواد مخیدر تینعتی
روانگردان و محدودیت تعقیب تمامیاتهامات ،همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت بیا جیرایم میرتب
با مو اد مخدر ،تدور تضمین در مورد ابطال گذرنامه برای مرتکب و تشدید مجازات سیرگروه و مرتکبیان اتی ی
جرایم مرتب با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال  2010میبا د که تحیت تیاریر
سیاستهای ک ی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال  2006و کنوانسیونهای بینالم ی به وییهه کنوانسییون 1988
میبا د؛ در سیستم قضایی در ایران ،اتول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضیعییی تضیعیف یده اسیت بیا
توجه به استیاده بیرویه و غیرسیستماتیک به عیو و تحییف مجازات و همچنین به دلیی عیدم تمایی بسییاری از
قضات برای اجرای مجازاتهای دید و کندی دادرسی ج ایی.
واژگان ک یدی :کنترل مواد مخدر ،رویه قضایی ،مواد مخدر تنعتی روانگردان ،درمان اعتیاد

*دانشجوی دکتری حقوق ج ا و جرم ناسی ،دانشکده ع وم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحید سیاوه ،مرکی ی،
ایران.
**استاد فقه و حقوق ،دانشکده ع وم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،مرک ی ،ایران .نویسینده مسیوول:
ghayiumzade@yahoo.com
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مقدمه
اتالح قانون مبارزه با مواد مخدر در  15بند در سال  2010با توجه به سیاستهیای
ک ی مبارزه با مواد مخدر در سال  2006توس مجمع تشخیص مص حت نظام تصیویب
ده است و همچنین تحت تاریر کنوانسیونهای بینالم ی بیه وییهه کنوانسییون 1988
سازمان م

متحد میبا د .سیاست جنایی قانونگذار در قانون مبارزه بیا میواد مخیدر و

اتالحات ان همواره براساس سیاست کییری نگا ته ده اسیت .حتیی در اتیالحات
سال  2010تغییرات قاب توجهی در مورد این موضوع به ج در میورد اعتبیاد مشیاهده
نمیکنیم که در بخش بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
سیاستهای ک ی مبارزه با مواد مخدر در سیال  2006تیادر یده اسیت کیه در ان
قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ان میبا د که ام :
 .1مبارزه فراگیر و قاطع ع یه ک یه فعالیتها و اقیدامات غیرقیانونی میرتب بیا میواد
مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبی کشت ،تولید ،ورود ،تدور ،نگهیداری
و عرضه مواد.
 .2تقویت ،توسعه ،تجهی و استیاده فراگیر از امکانات اطالعاتی ،نظیامی ،انتظیامی و
قضایی برای ناسایی و تعقیب و انهدام بکههیا و مقاب یه بیا عوامی اتی ی داخ یی و
بینالم ی مرتب با مواد مخدر و انواع روانگردانها و پیش سازهای آنها.
 .3تقویت ،تجهی و توسعه یگانها و مکانی ه کیردن سیسیتمهیای کنترلیی و تمرکی
اطالعات بیه منظیور کنتیرل مرزهیا و مبیادی ورودی کشیور و ج یوگیری از اقیدامات
غیرقانونی مرتب با مواد مخدر ،روانگیردان و پییش سیازهای آنهیا و تقوییت سیاختار
تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیرب .
 .۴اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقاب ه با تهدییدات و آسییب هیای نا یی از میواد
مخدر و روانگردان با بهرهگیری از امکانیات دولتیی و غیردولتیی بیا تأکیید بیر تقوییت

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد روانگردان با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی171.........

باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی ،هنری ،ورز ی ،آموز ی و تب یغیاتی در محیی
خانواده ،کار ،آموزش و تربیت و مراک فرهنگی و عمومی.
 .5جرمانگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جی در میوارد
ع می ،پ کی ،تنعتی و برنامههای مصوب درمان و کاهش آسیب.
 .6ایجاد و گسترش امکانات عمیومی تشیخیص ،درمیان ،بیازتوانی و اتخیاذ تیدابیر
ع می جامع و فراگیر.
 .7اتخاذ اقدامات الزم برای آمادهسیازی از جماییت هیای اجتمیاعی پی

از درمیان

معتادان به مواد مخدر و روانگردان.
 . 8تقوییت و ارتقیا دیپ ماسیی منطقیهای و بیینالم یی میرتب بیا میواد مخیدر و
روانگردان.
 .9اتخاذ تدابیر الزم برای حضیور و مشیارکت جیدی آحیاد میردم و خیانوادههیا و
حمایت از تشک های مردمی در زمینههای پیشگیری ،کاهش آسیب و درمان معتادان.
 .10بهبود و اتالح ساختار سیستم مدیریت کنترل مواد مخدر.

 -2پیشینه مصرف مواد مخدر
 -1-2تاریخچه مواد مخدر در جهان
مصرف انسانها از گیاهان که منبع مواد مخدر و محیر

و تیوهمزا بیوده اسیت بیا

تاریخ انسانها ربت ده است .سابقه تاریخی استیاده از اب خشیخاش کیه منبیع میواد
مخدر مرفین است به  6000سال پیش باز میگردد .در تاب وهیای سیومر کیه  ۴00سیال
قب از میالد زندگی میکردند ،خشخاش به عنوان گیاه ادی بخش ا یاره یده اسیت.
تاریخ مصرف برگ کوکا به عنوان منبع محرکی از کوکائین دارای قدمتی بیه  5000سیال
پیش میبا د که توس سرخپوستان منطقه آنید بیه منظیور ایجیاد قیدرت غیرطبیعیی و
فرونشاندن گرسنگی بوده است.
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تاریخ مصرف برخی از قارچها که منابع مواد مخدر توهمزا بوده است به ه ار سیال
پیش باز میگیردد .بومییان جنیوب امریکیا از آن قیارچهیا در مراسیم وییههای اسیتیاده
میکردند و مصرف آنان هنوز هم در برخی از قبای رایج است .یوع اعتییاد می من بیه
تریا

به عنوان یک مشک حاد در قرن  18در برخی از کشورها میبا د.
در قرن  ، 19چین درگیرترن کشور در میان کشورهای پرجمعیت بود کیه معتیادان ان

ن دیک به  ۴0می یون در اواخر قیرن  19بیوده اسیت .اعتییاد بیه ترییا در قیرن  18در
انگ ستان و هند و فی یپین و مال ی و ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی و امریکیایی و
عربستان وجود دا ته است ،اما یک مسو ه مشک ساز و فراگیر در قرن  19د چیرا کیه
قاچاق و سو مصرف مواد مخدر به عنوان یک مشک بینالم ی در اوای قرن  20تبدی
د .از سال  1909نمایندگان  13کشیور از جم یه اییران در یانگهای بیه میدت  5سیا
متوالی به منظور ایجاد راهح

و ارائه روش های پیشیگیرانه در برابیر قاچیاق ترییا

مقاب ه با مواد مخدر و به منظور محدود کیردن مصیرف ترییا

و

بیرای امیور پ یکی و

تحقیقات ع می اقدام کردند.
اگر ما به مطالعه و بررسی کنوانسیونهای بینالم یی بپیردازیم کیه اولیین میورد ان
کنوانسیون تریا

در الهه بود و اخرین مورد ان کنوانسیون مبارزه با جمیع یدن میواد

مخدر و روانگردان مصوب در سال  1988میبا د و همه آنها بیش از  10کنوانسییون و
پروتک میبا د و دیگر اسناد معتبر بینالم ی مانند سیند  CMOدر خصیو

میواد

مخدر و روانگردان ،ما به این نکته میرسیم که تا اواخر دهه  1960مسائ مربیوط بیه
مواد مخدر در خصو

منبع گیاهی میبا د و در مورد مواد مخدر روانگیردان تینعتی

استدالل می ود که در اواخر سال  1960روع و به آماده سازی و تصویب کنوانسییون
از داروهای روانگردان در سال  1971منجر د.

1

 .1ربانی ،ابراهیم ( ،1395ج )« .مروری بر عوام مرتب با تولید و توسعه قاچاق ماده روانگردان یشیه
و پیش سازهای تولید آن در مرزهای هرستان سرد ت و تهدیدهای نا ی از آن» ،ورای هماهنگی و
پ ی مبارزه با مواد مخدر استان آ .غربی.16 ،
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در حال حاضر ،مبارزه با معض تولید و قاجاق و سو استیاده از میواد مخیدر بطیور
قاب توجهی تشدید ده و پ

از ورود به مواد مخدر روانگردان تنعتی به گروهیی از

مواد کنترل ده با رویکرد داخ ی و کییری بینالم ی و حقوقی و فنی پیچیدهتر تبیدی
ده است .با توجه به کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر روانگیردان در سیال  ،1971و بیا
توجه به جداول ضمیمه سوم کنوانسیون مبارزه ع یه مواد مخدر و داروهیای روانگیردان
میبا د.
براساس این گ ارش ،در حال حاضر ،مواد مخدر و روان گردانهای تنعتی در بیش
از  250مار فریبنده و به ا کال مخت ف توزیع ده است ،حتی در بستههای یکالت
و آدام

و اسپری دهان و  ....در بازارهای زیرزمینیی کیه دسترسیی آسیان بیه آنهیا و

مصرف آسان آنها منجر به تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر مصینوعی کیمخطیر بیه
مواد مخدر مصنوعی پرخطر میبا د .از سوی دیگر ،به رسمیت ناختن نوع دارو برای
ماموران کنترل مواد مخدر و روانگردان مشک میبا د.
 -2-2تاریخچه مواد مخدر در ایران
در ایران باستان ،گیاه حشیش در اوستا به عنوان یک میاده بییحی کننیده معمیولی
ا اره ده است .البته ،ایرانیان باستان با وجود ا نایی با اهدانه به میواد مخیدر معتیاد
نبودند .بقراط و حتی ابن سینا و زکریای رازی اررات دارویی و ویهگیهای تریا را بیه
رسمیت ناختند و ان را برای درمان بیمیاریهیای مخت یف بکیار بردنید .در قیرن ،17
کشتی های تجاری بریتانیا این ماده را به ایران از رق دور به ارمغان آوردند و آن را بیه
درباریان ارائه دادند و بسیاری از آنان را معتاد ساختند .تاورنیه که ییک تیاجر فرانسیوی
در عصر تیویه میبا د برنامه سیر خود را به ایران در مورد کا ت خشخاش توضیی
میدهد.
در عصر س طنت قاجار ،مصرف تریا به عنوان یک فعالیت لوک

بود و بیا توجیه

به گرانی و کمیابی تنها توس افراد رروتمند و ا راف مورد استیاده قرار میگرفیت ،امیا

........174تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،پاییز1395

به تدریج به دلی اف ایش قیمت و کاهش عرضه ،بردا ت خشخاش در ایران رایج ید
و روستاییان و کشاورزانی که با عواقب نا ی از این افت ویرانگر و مرگبار آ نا نبودند،
معتاد دند.
تریا حتی برای کودکان و نوزادان به عنوان ییک مسیکن تغذییه میی ید .فیروش
تریا در انحصار دولت بود و به عنوان درآمدی برای دولت در نظر گرفته میی ید .تیا
انقالب سال  2 ،1979می یون معتاد در میان  35می یون جمعییت کیه  6درتید جمعییت
بود و این یک فاجعیه بی رگ بیود ..در سیال  1958بیرای اولیین بیار هیروئین توسی
قاچاقچیان سودجوی بین الم ی به منظور آلوده کردن جوانان ایرانی وارد د .پ

از ان

انواع متیاوتی از مواد مخدر تنعتی به تدریج برای مصرف کننیدگان معرفیی یدند .بیا
توجه به اینکه هروئین و سایر مواد مخدر روانگردان مصنوعی بدون بو ،بصورت فشرده
و به راحتی قاب حم میبا د ،در میان جوانان گسترش یافت و به تیدریج جیایگ ین
تریا

د.

 .3مفهوم مواد مخدر و روانگردان
 .1-3مفهوم مواد مخدر

1

مسو ه اعتیاد در جهان امروز ،از جم ه مسیائ مهیم اجتمیاعی اسیت کیه در بیشیتر
کشورها و از جم ه کشورما ،به تورت بحران و مشک عمدهای برای دولتها ج وهگیر
ده است .در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار سه بحران ات ی دنیا یعنی «بحیران
محی زیست ،بحران تهدید اتمی و بحران فقر» به عنوان مسأله مهم روز در آمده است.
دامنه تأریرات اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها از چنان ابعیاد وسییع آسییبزاییی
برخوردار است که بی اغراق میتوان از آن به عنوان سرطان بی رگ زنیدگی بشیری نیام
برد .متال ی دن خصیت فردی ،نابودی نهیاد خیانواده ،افی ایش انیواع انحرافیات و
آسیب های دیگر اجتماعی ،کاهش بازدهی کاری و غ ی ،اف ونی بر افراد بیکار و سربار
1. Drug
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جامعه ه ینههای درمانی تحمی

ده و ا یغال تخیت هیای بیمارسیتان ،کیاهش میی ان

بهدا ت عمومی و دهها عارضه دیگر همگی وابستگی تام به می ان معتادان ییک جامعیه
دارد.

1

اعتیاد به مواد مخدر و به ویهه روانگردانها ،حرکات ارادی را کاهش میدهد ،تق یی
تمایالت جنسی را در پی دارد .عالقه به فعالیتهای اجتمیاعی را زائی مییسیازد .اگیر
معتاد نتواند مواد مورد اعتیاد خود را به دست آورد بعید نیست به دزدی ،خودفرو ی و
یا جنایت دیگری روی آورد.
سو مصرف مواد نه تنها زندگی خصی فرد را از هم مییپا ید ،ب کیه ارزشهیا و
هنجارهای جامعه را نی در معرض خطر قرار میدهد .در م تیی کیه کیارگر ،کشیاورز و
سربازان جوانش معتاد با ند ،یارای پایداری و مقاومت در برابر تجاوز و تعرض د من
نیست .و به آسانی تن به خییت و خیاری و بیی غیرتیی مییدهید و رقییت و بردگیی
استیالگران را میپذیرد .اعتیاد به مواد مخدر هرچند یک بیماری مه ک است لکین اگیر
بیمار برای درمان و رهایی خود نکو د در آن تیورت ادامیه اعتییاد او در حکیم ییک
خیانت م ی است و عم قاچاقچیان مواد مخدر که عم بیی یرمانه سیوداگران میرگ
است؛ بدون تردید یک خیانت جهانی است.
مواد مخدر و روانگردان یک آفت اقتصاد م ی است .زیرا معتادان قدرت کیار کیردن
را از دست می دهند و تولید م ی رابطه مسیتقیم بیا کیار تیحی افیراد دارد .م تیی کیه
قسمت اعظم آن معتادان با ند ،به جای تولید مییید ،فقی مصیرف بیی معنیی خواهنید
دا ت و م تی که دچار فقر اقتصادی گردد به استقبال فقیر اخالقیی ،انحرافیات و انیواع
ب هکاری نی خواهد رفت.

2

نتایج پهوهشی که در سال  1989توس سازمان م

متحد انجام یده اسیت ،نشیان

میدهد که  72درتد سرقتها ۴9 ،درتد قت ها 68 ،درتد درگیریهای منجر به قتی ،
 .1کی نیا ،مهدی؛ مبانی جرم ناسی ،ج د دوم ،انتشارات دانشگاه تهران،138۴ ،
 .2کی نیا ،مهدی؛ مبانی جرم ناسی ،ج د دوم ،انتشارات دانشگاه تهران،138۴ ،

.86
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 50درتد مرگ و میرهای نا ی از سوان رانندگی 52 ،درتید تجاوزهیای جنسیی25 ،
درتد خودکشیها 62 ،درتد ن اعها و درگییریهیا 50 ،درتید همسیرآزاریهیا و 38
درتد کود

آزاریها ،مربوط به مصرف مواد بوده است .و همانگونه کیه درمیان ییک

بیماری مست م ناخت ع

بیمیاری اسیت ،بنیابراین اعتییاد هیم مییتوانید ریشیه در

نابسامانیهای اجتماعی ،اقتصادی ،خانوادگی و خصیتی دا ته با د.

1

نتایج تحقیقی مقایسه ای کیه در پینج یهر رم ،دوپ ینیی ،نیوکاسی  ،بیرمن و گیرون
بخجن بر روی ساختار خانواده انجام ده نشان داد کیه مییان دا یتن سیاختار خیانواده
سنتی اه مطالعه و عالقمند به فعالیت های ورز ی و مصرف مواد مخیدر و رفتارهیای
ب هکارانه رابطه منیی وجود دارد و زمانیکه والدین مواد مخدر مصرف میکنند احتمیال
زیادی وجود دارد که فرزندان نی مبتال وند به خصو
حد کم با د ،این خطر در فرزندان اف ایش مییابد.

زمانیکیه مصیرف والیدین در

2

عوام روانی و جسمی و محی اجتمیاعی مخصوتیاو وضیع محیی خیانوادگی در
سازگار نمودن افراد با محی اجتماعی نقش بسیار مهمی را اییا میکند .زییرا آرامیش و
امنییت در محییی خییانواده ،قییدرت مقاومیت را در برابییر محرومیییتهییا ،نامالیمییات و
مشکالت زندگی اف ایش میدهد.

3

روانگردانها عالوه بر عواضی که بر ساختار جسمی و روحی مصیرف کننیده بیاقی
میگذارند ،اکثریت معتادان و خانوادههای آنان را در دام چرخه محرومیت و فقر گرفتیار
میسازد .اعتیاد نه تنها معتادان را با خطرات و آسیبهای جدید رو به رو میسازد ،ب که
جامعه را نی به خطر میاندازد .از جم ه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اعتییاد ،اخیتالل
 .1مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در آسیا ،فدراسیون بینالم ی جامعیههیای حقیوق
بشر  +ائتالف جهانی مبارزه با اعیدامReport - The Death Penalty for Drug Crimes in ،
.29 ،2015Asia
2. Mcardel. p(2000) , International Vaiations in Youth Drug Use ,Enr
Addicts Res ,Vol: 6.N:4,PP161-162
3. Boyle ,M.H, 2001 ,Familial In Fluences On Substance Use By a
Dolescents &Yung Adults. (public health),Vol:92, N:3 ,PP: 206-209
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در زندگی خانوادگی ،اف ایش طالق و خانوادههای از هم پا ییده ،اخیتالف در فعالییت
غ ی و از بین رفتن نیروی کار فعال جامعه ،اختالل در نظام آموز ی و اف ایش جوانان
بیسواد و بیکار ،اختالل در نظام بهدا تی فردی و محیطی جامعه به واسیطه آلیودگی بیه
بیماریهای مه ک چون سیی ی  ،هپاتیت و ایدز ،اختالل در نظام مشارکت اجتمیاعی و
مهم تر از آن اف ایش می ان ب هکاری در جامعیه اسیت .بیا توجیه بیه اینکیه ب هکیاری،
خشونت و فقر پیامد غیرعام اجتناب مصرف روان گردان هاست.
مخدر در لغت به معنی ماده سست کننده و آنچه که اعصاب را سسیت و بییحی
کند اطالق می ود 1.و به طور خا

به مادهای گیته میی یود کیه موجیب اخیتالل در

حرکات ارادی و عدم تعادل رفتاری و تقویت جسمی در افراد می ود .تعریف دیگیری
که میتوان از مواد مخدر ارائه نمود :ترکیباتی که کیارکرد مغی را بیه تیورت هیجیان،
افسردگی ،رفتار نابهنجار و عصبانیت یا اختالل در قضاوت و عور تغییر میدهد 2.واژة
مخدر در لغت اسم فاع «خدر» از مصدر تخدیر مییبا ید کیه دارای معیانی متعیددی
است و این معانی عبارتند از:
 -1سستی و خماری و گیجی که بر رب خمر در ابتدای مصرف عارض میگردد.
 -2ضعف بینایی و سنگینی چشم به سبب خا ا

و امثال آن.

 -3دت گرما در روز و وزیدن باد در آن و نبودن هیچگونه نسیمی.
ک یه داروهایی که مصرف آن ها باعی

عیادت گیردد از نظیر فرهنیه عامیه مخیدر

محسوب می ود ،در حالیکه بسیاری از آنها نه تنها مخدر نیستند ب که همیانطیور کیه
ا اره د باع

تغییرات دیگری در مصرفکنندگان میگردد که در بعضی موارد اریرات

متضادی به ظهور میرسد.

3

.152
 .1عمید ،حسن ،فرهنه فارسی عمید ،ج د سوم ،انتشارات امیرکبیر ،تهران،1365 ،
 .2سازمان به یستی کشور ،راهنمای پیشگیری از سو مصرف مواد برای دسیتانیدرکاران رسیانههیای
.8
گروهی ،دفتر پیشگیری و امور اعتیاد ،بخش اوّل ،فص دوّم،
 .3هیدی ،محمّدحسن ،مواد مخدر امنیت اجتمیاعی و راه و رسیم ،انتشیارات اطالعیات ،چیال اوّل،
.11
،1375
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به عبارت دیگر هر نوع ماده اعتیادآوری که مصرف نابجا و سیو اسیتعمال گیردد و
وابستگی جسمی یا روانی در فرد ایجاد نماید ماده مخدر ت قی می ود.
اداره ک مطالعات و پهوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخیدر کشیور ،میادة مخیدر را
اینگونه تعریف کرده است:
هر ماده ای که استیاده مکرر آن اعتیادآور و مضر با د و عدم اسیتعمال بیه موقیع آن
موجب بروز آرار محرومیت

1

ود آن را مواد مخدر میگویند .سازمان بهدا یت جهیانی

) 2(WHOدر سال  1982پیشنهاد کرده است که «دارو یا مادة مخدر در میهوم ک یی آن
هر ماده یا ترکیبی از چند ماده یمیایی است که از جم ه موارد مورد نیاز بدن برای بقا
سالم آن به مار نرفته و مصرف آنها احتمال تغیییری در کیارکرد بیولیوژیکی و حتیی
ساخت بیولوژیکی بدن را مطرح میسازد».

3

به عبارت دیگر مواد مخدر« :یک میاده ییمیایی کیه عم کیرد زیسیتی در انسیان و
حیوانات را تحت تأریر قرار میدهد».

۴

طی قرن نوزدهم  ،تعداد پ کان و درمانهای پ کی بسییار محیدود بیود و بیرای
رفع این کمبود ،تنعت جدیدی به وجود آمد که استیاده از داروهای مقوی حاوی میواد
مخدر و ربتهای مخت ف حاوی این ماده را تشدید کرد .این داروها و ربتها بسیار
ارزان قیمت بود و موجب کاهش درد و ناآرامی و رفع اسهال و سرفه می ید ،ولیی در
عین حال مواد اعتیاد آور بود .در ایاالت متحده امریکا ،نگرانیی از افی ایش تعیداد افیراد
مبتال به اعتیاد به مواد مخدر باع

وضع قانون غذا و دارو 5در سال  1906و نهایتاو قانون

1. Syndrone
2. word Health organization
.27
 .3بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان ،سازمان به یستی کشور،1368 ،
 .۴مییری ،تیسییون؛ وین هال و دیگران ،اعتیاد ،ترجمه منیهه تادقی و دیگران ،تهران ،انتشارات ساواالن،
.65 ،138۴
5. food and drugs act.
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مواد مخدر هاریسون گشت که براساس آن تجوی ایین میواد تحیت کنتیرل و نظیارت
پ کان قرار گرفت.

1

دکتر اردوبادی در کتاب اعتیاد خود ا عار مییدارد :عنیوان «میاده مخیدر» از لحیا
ع می ،اتطالح تحیحی نبوده و تطابق با خیوا

و خصوتییات آن دسیته از داروهیا

ندارد« 2.تدخیر» در لغت (به ریشه عربی) به معنی سست کردن و بی ح

نمیودن و در

اتطالح محاورهای به معنی از حال بردن اسیت و «مخیدر» بیه معنیی سسیت کننیده و
بیخبر کننده است .و در التین نی به اتیطالح «نارکوتییک »3معیادل اسیت کیه از نظیر
ع می این واژه به داروهای بیهوش کننده عمومی و بی ح

کننده موضعی اطالق یده

که با آرار ک ی و عمومی مواد مخدر مغایرت دارند.
با توجه به اررات داروئی و فی یولیوژیکی میواد مخیدر و مخصوتیاو تغیییر حیاالت
روانی ،به خصو

که با مصرف آنها احساس «نشوه» و راحتی و لذت دست میدهید.

(که با مختصر اختالفاتی در تمام انواع مواد مخدر و حتی الک ایین حیاالت مشیتر و
مشابه است) .بهترین عنوان برای این دسته از داروهیا همیان اتیطالح عامیانیه و طیب
سنتی در زبان فارسی« ،مکیفها» است که هنیوز بیه طیور رسیمی در محافی پ یکی
استعمال نمی ود ،زیرا به زبان ع می هنوز تعریف و توجیهی برای «نشوه و کییف» کیه
حالتی از حاالت روحی و احساس درونی است ،پیدا نشده و قاب کنترل بیه معیارهیای
ع م روز نیست .عنیوان «مکییفهیا» عنیوان وسییعی اسیت کیه از نظیر ع میی ،دقیقی وا
دربرگیرنده تمام انواع موادی است که برحسب اقتضای م اج میتوانند تغییر حالتی داده
و ایجاد «نشوه» کنند.

۴

1. Schabas William A , Public opinion and the death penalty , capital
punishment , strategies for abolition , forth edition , New York ,Cambridge
university press, 2004. P63.
 .2به نق از اسعدی ،سید حسن ،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی م ی و بیینالم یی ،تهیران،
نشر می ان ،چال اول.18 ،1388 ،
3. Narcotic.
 .۴کی نیا ،مهدی؛ مبانی جرمشناسی ،ج د دوم ،انتشارات دانشگاه تهران.1083 ،138۴ ،
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اتطالحاو مواد مخدر به ک یهی مواد طبیعی و ترکیبات ییمیایی گیتیه میی یود کیه
مصرف آنها باع

دگرگونی در سط هو یاری مغ و وابستگی می یود .مثی حالیت

سرخو ی و لذت ،خواب آلودگی و سستی.
در واقع ،گروهی از این مواد ،تخدیرکننده نبوده و تنها ممکن اسیت ایجیاد تیوهم و
تحر نماید .به طور ک ی مواد مخدر به موادی اطالق مییگیردد کیه مصیرف آنهیا در
انسان حاالتی غیرعادی ایجاد میکند .این حاالت لذت بخش ،موقتی و کاذب بیوده کیه
چ

از اولین مصرف ،فرد می به تداوم و ادامه استعمال مییابد.
الزم به یادآوری است که برخی از مواد که اتطالحاو مخدر یا اعتیادآور بیه حسیاب

میآیند و در تعریف مذکور هم میی گنجنید واقعی وا و بیه طیور جیدی وابسیتگی ایجیاد
نمیکنند و در واقع اعتیادآور ،به میهوم کام نیستند .ولی باید توجه دا یت کیه تیرف
وابستگی فق جسمی نیست ،ب که وابستگی به هر ک که با د به من له اعتیاد است.
ا اره به عدم اعتیادآوری برخی از این مواد ،که تحی هیم بیه نظیر نمییرسید ،در
برخی کتب و نی ایجاد و یوع چنین باوری بسیار خطرنا است.
این امر در برخی داروهای آرام بخش نی قاب تأم و توجه به نظر میرسید .همیین
هرتی که در رابطه با اعتیادآور بودن این داروها وجود دارد ،تا حدی در مصیرف زییاد
آنها بازدارنده است .امروزه در جامعه هری ما ،مصرف بی رویه اینگونه داروهیا رواج
دارد ،به طوری که بعد وا ا یاره خواهید ید ،در میوارد زییادی جیایگ ین میواد مخیدر
میگردند ،وجود ترس از اعتیاد تا حدی ج و مصرف بیشتر آنها را میگیرد.
 .2-3مفهوم مواد روانگردان
مواد روانگردان فرآورده های دارویی ،یمیایی و تنعتی هستند که بیر روی سیسیتم
اعصاب مرک ی بدن تأریر می گذارند .به عبارت دیگر داروهایی که بر رفتار ،هشییاری و
یا خ ق و خو تأریر گذارند روانگردان نامیده می وند.

1

 .1عاع کاظمی ،فاطمه ،بررسی استعمال و اعتیاد مواد روانگردان از منظر پ یکی قیانونی ،پاییاننامیه
.1۴
کار ناسی ار د ،ر ته حقوق کییری و جرم ناسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرک ،1386 ،
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بر مبنای کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 111 ،مادة روانگردان تحت کنتیرل ایین
کنوانسیون که در سال  1971به تصویب رسییده قیرار دارنید و میواد تیوهمزا ،محیر ،
بیح کننده و مواد آرامبخش و خواب آور را نی دربرمییگییرد .تعیدادی از داروهیای
یمیایی که در امر پ کی کاربرد دارند و برای معالجه و درمان بیمیاریهیای مخت یف
جسمی و روانی بهکار میروند با توجه به خصوتییات ترکیبیی آنهیا اعتییادآفرین نیی
میبا ند.
استیادة بدون مجوز پ کی و بیرویه آنها بعضاو همان آرار مواد مخیدر را دارنید و
حتی بعضی هم خطرنا تر از مواد مخدر هستند و لذا استیاده از آنها تحت ییک نظیام
کنترل ده قرار گرفته و کنوانسیونهای بینالم ی با توتیه سازمان بهدا ت جهانی بیه
این امر توجه کافی مبذول دا ته و مقرراتی در این زمینه وضع کردهاند.

1

مواد اولیه (ترکیبی) و موادی که سو استعمال می وند و میواد روانگیردان و ک ییه
مواد اعتیادآور و داروهای روانگردان ،به طور عام ،مواد مخدر نامیده میی یود ،در حیال
حاضر بر مبنای کنوانسیونهای بینالم ی 266 ،نوع ماده مخدر تحت کنتیرل قیرار دارد.
براساس گ ارش اداره ک مطالعات و پهوهش های ستاد مبارزه با مواد مخیدر تیا کنیون
قریب  999ماده مخدر ،محر زا ،توهمزا و آرام بخش ناسایی ده است که به انحیای
مخت ف مورد استیاده واقع می ود .با توجه به تعریف مواد مخدر و مقدمیهای کیه ذکیر
آن گذ ت و آرار و وجوه ا ترا

آن توضیحی که ذکر آن الزم است اینکیه میواد روان

گردان سابقه و قدمت کمتری نسبت به مخدرهای قدیمیدا ته و مخیتص نسی جیوان،
در ک یه کشورها بوده که از جم ه فرآوردههای داورئی ،یمیایی و تنعتی هستند که بیر
روی سیستم اعصاب مرک ی بدن تأریر میگذارد .بیر مبنیای کنوانسییون میواد مخیدر و
داروهای روان گردان 111 ،ماده روان گردان تحت کنترل ایین کنوانسییون کیه در سیال

 .1ساکی ،محمّدرضا ،جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوقی و داخ ی و بینالم  ،انتشیارات خی سیوم،
.288
چال اوّل،1386 ،
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 1971به تصویب رسیده قرار دارند و مواد توهم زا ،محر  ،بیح
بخش و خواب آور را نی در بر میگیرد.

کننده و میواد آرام

1

در مورد دستهبندی مواد مخدر باید اذعان دا ت که پیشرفت ع وم و تکنولیوژی بیه
ویهه در ر تههای یمی و پ کی ،رویکرد سازمانیافته برخیی از دولیتهیا ،موجیب
گردیده که مواد مخدر با آرار متیاوت آن ،به تورت متنوع در تیحنه جهیانی گسیترش
یابد و ضمن ارائه دسته بندی های مخت ف ،انواع ات  ،آن را تا  266نوع مواد ناسیایی
و معرفی کردهاند.

 .4تاریخ قانونگذاری در زمینه مواد مخدر
 .1-4کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی
امروزه ،موضوع مواد مخدر یک نگرانی اساسی جامعه جهانی است .با توجه به ایین
موضوع اقدامات مکرر بینالم ی و منطقهای در این زمینه انجیام یده اسیت .تصیویب
کنوانسیونها و پروتک از ان اقداماتی میبا د که متعدد است و در این بخش به برخیی
از نمونههای مهم آن میپردازیم:
در سال  1909کمیته مشتم بر  13کشور بود و با نظارت دولت امریکا بیود کیه در
انگهای ،چین تاسی

د به منظور تجارت و توزیع و مصرف میواد مخیدر در یرق

دور و کشورهای آسیایی و کمیسیون بینالم ی تریا
کنوانسیون بیین الم یی ترییا

در الهیه بیه تصیویب رسیید و نظیارت بیر اجیرای

توافقنامههای مواد مخدر به جامعه م
خصو

در آنجا تاسی

اختصیا

داده یده بیود و مشیاوره کمیتیه در

مواد مخدر توسعه داده د و تادرات مواد مخدر تبدی به درخواسیت سیایر

کشورها د .کمیسییون میواد مخیدر در سیال  19۴6تاسیی
نیویور

د.

به ژنو منتق

د .کنوانسیون پاری

ید و در سیال  1955از

 19۴8مواد مخدر جدید را مورد ناسایی

 .1قربانی ،ع ی اتغر؛ پهوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد ،تهران ،انتشارات امیرکبیر،1368 ،

.23

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد روانگردان با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی183.........

قییرار داد و پروتکیی تریییا در سییال  1953بییه تصییویب رسییید و در سییال 1961
تمامیکنوانسیونهای پیشین واحد د .در  1972/1/23یک توافق بینالم ی در الهیه در
مورد مواد مخدر در الهه مورد پذیرش قرار گرفت که به موجیب آن کشیورهای عضیو
متعهد دند که مصرف مواد مخدر را برای درمان دارویی و مقاب ه با کسب و کار خیود
محدود کنند.
کنوانسیون ژنو در سال  1925/5/19به تصویب رسید و کشورهای عضیو متعهید بیه
تحمی برخی از مجازاتها برای تجارت مواد مخدر در قوانین داخ ی خیود یدند .بیه
موجب این قرارداد ،دولت موظف به ارائه آمار ساالنه خیود در میورد تولیید و مصیرف
مواد مخدر به کمیته مرک ی دایمی کنترل مواد مخدر د.

1

کنوانسیون ژنو  1931یک توافق دیگیری بیود کیه دولیتهیای عضیو را متعهید بیه
همکاری با یکدیگر برای ارائه اطالعات در مورد حم و نق مواد محدر و مجرمان بیه
هر جامعه دیگر و جامعه بینالم ی د و همچنین کنترل تولید و توزیع مواد مخدر بود.
این کنوانسیون در سال  19۴6مورد اتالح قرار گرفیت .کنوانسییون ژنیو در تیاریخ
 1936/6/26به منظور مجازات دیدتر برای جرایم مربوط به مواد محدر بیود و برخیی
از اعمال جنایتکارانه را که باید در قوانین داخ ی مورد جرمانگاری قرار بگیرند مشخص
نمود مانند تولید و ذخیره و توزیع و فروش و خرید و واردات و تادرات مواد مخیدر.
این کنوانسیون که اخرین تایید بینالم ی تحت نظارت سازمان م

متحد بیود در سیال

 1939به اجرا در آمد و مجازاتهای دید برای قاچاقچیان مواد مخدر پیشنهاد داد.
کنوانسیون دیگری که تحت نظارت سیازمان م ی متحید در سیال  1961/3/30بیه
تصویب رسید مشتم بر  51مقاله بود و  73کشیور در میذاکرات و تصیویب آن نقیش
دا تند .ماده  38این کنوانسیون دولت را تشیویق بیه تحمیی مجیازات بیرای برخیی از
جرایم کرد اما هیچ توتیهای در خصو

تشدید مجازات ندا ت .یکی از ویهگیهیای

 .1قربانی ،ابراهیم ( ،1395ب)« .ج وه امور منطقهای و بینالم ی مبارزه با مواد مخدر و نهادهای دخی
در مقاب ه و مبارزه» ،پ ی مبارزه با مواد مخدر ،فرماندهی انتظامی استان  1غربی.31 ،
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ارز مند این کنوانشیون ایجاد یک کمیته بینالم ی بیا عضیویت  11کشیور وابسیته بیه
سازمان م

متحد بیه منظیور نظیارت بیر میواد مخیدر بیود .کنوانسییون  1961تمیامی

کنوانسیون های پیشین را ادغام نمود و کشیت و زرع خشیخاش و یاهدانه و کوکیا و
دیگر گیاهان که از ان مواد مخدر حات می ود را تحت پو ش قرار داد.

1

هر کدام از سازمانهای جهانی و منطقهای برخی از اقدامات را انجام میدهند کیه بیا
وظایف آنان مرتب میبا د مانند سازمان بهدا ت جهیانی در میورد خطیرات نا یی از
مصرف مواد مخدر که در برنامه هیای بهدا یتی خیود در خصیو

خطیرات نا یی از

مصرف مواد مخدر هشدار میدهد ،سازمان بینالم ی کار که بر روی تولید مواد مخیدر
در کارگاهها تاکید میکند ،بخش عیدالت جنیایی و پیشیگیری از جیرم کیه وابسیته بیه
سازمان م

متحد میبا د و به رابطه بین جرم و جنایت و میواد مخیدر و پولشیویی و

اتالح سیستم قضایی جنایی در جهیان مییپیردازد .یونسیکو کیه مسیوول برنامیههیای
فرهنگی و آموز ی مبارزه با مواد مخدر میبا د ،تندوق جمعییت م ی متحید و هیم
چنین سازمان های منطقه ای دیگر مانند کمیسییون کنتیرل مبیارزه بیا میواد مخیدر مییان
امریکایی که در سال  1988با  3۴عضیو تشیکی

ید و دو ج سیه در سیال بیه منظیور

همکاری در موضوع کنترل مواد مخدر دا ت.
سازمان جهانی گمر نی در سال  1953تاسی
خصو

ید و برخیی از مراقبیتهیا را در

تجارت غیرقانونی مواد مخدر انجام داد و همچنین یک سازمان در سال 1993

در اروپا برای نظارت بر مواد مخدر تاسی

د و عمال کار خود را در سیال  1995بیه

1. Mahling, Randi, David J. Triggle (2008).”Methamphetamine” (The
Straight Facts). ISBN, p51
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منظور انتقال و تج یه و تح ی اطالعات توس کشورها اروپیایی اغیاز کیرد (قربیانی،1
.)1395
اینترپ که در سال  1930تاسی

د و  175کشور به آن پیوستند دارای یک وظیییه

اساسی در این زمینه میبا د کیه بیه جمیعآوری مجموعیهای از اطالعیات در تولیید و
توزیع مواد محدر وپولشویی برای اعضای آن میپردازد و هم چنین برخیی از اقیدامات
اجرایی را انجام میدهد.
سازمان های غیردولتی که معموال توس کار ناسان و افراد خیر تاسی
ماده  71کنوانسیون سازمان م

ده است و

متحد این موضوع را به عنوان ارتباطی بین سازمان م ی

متحد و مردم بسیار میید میداند و دارای نقشیی اساسیی در زمینیه کنتیرل میواد مخیدر
میبا د و در سراسر جهان فعال میبا د و همانگونه که پیشتر بیان دا تهایم مبیارزه بیا
مواد مخدر نه تنها توس دولت امکانپذیر نمیبا د و مردم نی باید بطور جیدی در ایین
زمینه مشارکت جدی نمایند (قاسمی.)138۴ ،
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در سال  196۴توس ایران و پاکسیتان و ترکییه
ایجاد د یکی از سازمانهای منطقهای است که نقشیی اساسیی در زمینیه کنتیرل میواد
مخدر به ویهه به این دلی که برخی از اعضای ان از تولیدکننیدگان عمیده میواد مخیدر
میبا د.
بسیاری از کنوانسییون هیای بیینالم یی اعتبیار خیود را از دسیت دادهانید امیا سیه
کنوانسیون در سال  1961و  1971و  1988قاب اجرا میبا د .کنوانسیون اتحادییه میواد
مخدر در سال  1962به تصویب رسید و با نه کنوانسیون سابق تعویض ید و در سیال

 .1قربانی ،ابراهیم ،1395( ،الف)« .بررسی رو های سینت  ،ناسیایی و انیدازهگییری میواد روانگیردان
متامیتامین و ریتالین و تبیین ع ی و عوامی مصیرف در بیین دانشیجویان» ،اولیین همیایش منطقیهای
پیشگیری اولیه از اعتیاد با تأکید بر مواد روان گردان ،اردیبهشت  ،95دانشگاه تبری ؛ .31
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 1972اتییالح یید .ایییران درس ال  1972بییه کنوانسیییون اتیی ی م حییق یید امییا
کنوانسیونهای پیشین را امضا نکرد (قربانی.)139۴ ،1
این کنوانسیون دارای یک مقدمه و  51ماده و  ۴فهرسیت پیوسیت مییبا ید کیه بیا
هدف ادغام کنوانسیون های سابق برای نظیارت بیر میواد مخیدر و همیاهنگی اقیدامات
بینالم ی در کنترل مواد مخدر غیرمجاز و اسیتیاده از میواد مخیدر در امیور داروییی و
درمانی میبا د .داروهای درنظرگرفته ده توس این کنوانسیون در فهرست پیوستی و
ماده  1آن تعریف ده است.
برخی از تعهدات که توس این کنوانسیون در نظر گرفته ده است بیه یرح ذیی
میبا د :اعمال قوانین و مقررات داخ ی به منظیور اجیرای محتوییات ایین کنوانسییون،
همکاری با دیگر کشورها ،محدود کردن تولید ،ساخت و تادرات و واردات و توزیع و
مصرف و اسیتیاده و ذخییره سیازی از میواد مخیدر بیرای اسیتیاده غیرقیانونی و ارائیه
اطالعات مورد نیاز در این خصو

و قوانین تصویب ده داخ ی سازمان م

متحد و

کمیسیون مبارزه با مواد مخدر می ان نیاز به مواد مخیدر کیه بیرای کاربردهیای مشیروع
مورد نیاز است را بیان میکند .اگر کشت خشخاش و اهدانه و کوکا مورد نییاز اسیت،
باید تحت نظارت یک سازمان خا

با د و هرگونه فعالییت در ایین زمینیه بیا مجیوز

خاتی با د نباید از حد الزم نی فراتر رود .حم و نق مواد مخدر بایید بیا توجیه بیه
مقررات خا

انجام ود .بخشی از کنوانسیون به مقررات کییری اختصا

داده یده

است که کنوانسیون  1988ان را لغو یا اتالح کرده است.
تولید مواد مخدر یمیایی که دارای اررات روانیی مییبا ید و بیه عنیوان داروهیای
روانگردان ناخته ده است ،سیازمان م ی متحید را مجبیور بیه پیذیرش کنوانسییون
دیگری با عنوان کنوانسیون داروهای روانگردان کرد که نمونیههیایی از ایین داروهیا در
 .1قربانی ،ابراهیم ،مجرد ،یوسف ،اکبری ،کریم« .)139۴( .عوام مؤرر بر گرایش به اعتییاد دانشیجویان
دانشگاه ع می کاربردی» ،فص نامه ع می تخصصی دانش انتظامی استان آ .غربیی ،سیال  ،8یماره ،26
تص .71-۴9
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چهار ضمیمه کنوانسیون بیان ده اسیت .ایین کنوانسییون دارای  33میاده مییبا ید و
توس دولت ایران به امضا رسیده است اما برخی از کشورها که تولید کننده این داروهیا
هستند مانند سوی

و ب هیک و اتریش و ه ند ان را امضا نکردهاند.

این کنوانسیون با هدف نظارت بر کسب و کار و استیاده قیانونی و غیرقیانونی میواد
مخدر و روانگردان به تصویب رسیده است و با کنوانسیون  1961که در خصو

انواع

مواد مخدر بود متیاوت میبا د.
دولت ایران به این کنوانسیون در سیال  1998بیا تیاخیر طیوالنی پیوسیته اسیت امیا
قانونی را در سال  1975با عنوان قانون مواد مخدر روانگردان پذیرفته است کیه حیاوی
محتویات این کنوانسیون میبا د.
ال اس دی و آمیتامینها در کنوانسیون  1961ممنوع د و در کنوانسیون  1971منیع
د و باربیتوراتها که نوعی از موادمخدر افسرده کننده بودند و دارای اررات مستی اور
بودند مممنوع دند.
کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان در سال  1988به تصویب رسید :این کنوانسییون
توس دولت ایران در سال  1991با توجه به ماده واحیده قیانون الحیاق بیه کنوانسییون
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان به تصویب رسید .ایین قیانون بییان مییکنید:
دولت مجاز به پیوستن و مبادله اسناد کنوانسیون سیازمان م ی متحید بیرای مبیارزه بیا
قاچاق مواد مخدر و روان گردان میبا د که در کنییران

 20/12/1988در شیمین

ج سه عمومی با توجه به بند الف 1-ماده  28بیه تصیویب رسیید بیه یرطی کیه اگیر
محتویان این کنوانسیون در برخی موارد مخالف قوانین داخ ی و مقررات اسالمی با ید،
قاب اجرا نبا د.
این کنوانسیون دارای  3۴ماده و دو پیوست مییبا ید و قاچیاق میواد مخیدر را بیه
عنوان یک جرم بینالم ی و سازمان یافته جرمانگاری کرده است که کودکان ب هدیده آن
میبا ند و همکاری بینالم ی باید به منظور ریشه کن کیردن جیرایم مربیوط بیه میواد
مخدر اف ایش یابد.
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جنایاتی که در این کنوانسیون در نظر گرفته ده است و باید در قیوانین کشیورهای
عضور به منظور حیظ قوانین و مقررات منعک

ود عبارتست از :کشیت خشیخاش و

اهدانه و کوکا برای تولید مواد مخدر  ،تولید و حم و نق و ذخیره سیازی و خریید
مواد مخدر یا مواد روانگردان و پولشویی بیرای درامید بدسیت آمیده از جناییات و ییا
همکاری و مشارکت و کمک در این جرایم و ذخیره سازی و خرید و تولید مواد مخدر
برای مصرف خصی و....
بسیاری از این جرایم در قانون مبارزه با مواد مخدر اییران و همچنیین قیانون الحیق
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون داروهای روانگردان در سال  1998در نظیر گرفتیه
ده است .مجاازت هایی که در این کنوانسیون در نظر گرفته ده است بیه بیه قیانون
ایران به غیر از مجازات اعدام میبا د .عوام تشدیدکننده مجازات مانند تعهد سیازمان
یافته جرم و جنایت و سو استیاده از غ دولتی و یا کودکان یا سابقه کییری جنیایی و
تالحیت رسیدگی به مقامات همه در هر دو قوانین مشابه هستند و همچنیین برخیی از
مقررات در مورد استرداد مجرمان و نمایندگی قضایی و همکاریهای بینالم ی در نظیر
گرفته ده است.
 -2-4تاریخ قانونگذاری در خصوص کنترل مواد مخدر در ایران
متاسیانه ،باید اذعان نمود که ایران به تازگی روع به مبیارزه بیا میواد مخیدر کیرده
است و حضور فعالی در مجامع بینالم ی در این زمینه ندا ته است .ایان ذکیر اسیت
که پیشینه کنترل مواد مخدر در ایران در طول سالهای گذ ته میتوانید بیه دو قسیمت
تقسیم ود با توجه به افکار و اندیشههای حاکم بر رهبران و با توجه به بافت اجتماعی
کشور و هر کدام از بخشها بطور جداگانه با توجه به ویهگیهیای خیا
بررسی قرار میگیرد.

خیود میورد
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 -1-2-4کنترل مواد مخدر در ایران قبل از انقالب اسالمی
تا سال  1979سیاست جنایی مناسبی برای مبارزه در جهت از میان بردن مواد مخیدر
بصورت جدی وجود ندا ت و اتوال به این دلی بودکه رهبران اییران گرفتیار بیه ایین
سم مه ک بودند و تمای ی به مبیارزه و تحیت فشیار قیرار دادن کشیورهای اسیتعماری
ندا تند و آنان بی توجهی به درامد زیاد این محصول با توجه به وضعیت اقتصیادی بید
خود ندا تند.
مطالعه اسناد و تاریخ ایران نشان میدهد که کشت خشخاش حتیی قبی از مشیروطه
بطور کام در کشور ما رایج بوده است بطوری که تولید تریا در ایران در سیال 1902
بیش از  12ه ار تن بوده است .زمانی که بریتانییا تیادرات عظییم و سرسیام آوری از
تریا را به رق دور فرستاد ،ایران تادرات تریا خود را به چین بیشتر نمود که ایین
موضوع بارها و بارها توس جامعه م

مورد انتقاد قرار گرفت و نماینده ایران در سیال

 1922پاسخ داد« :ایران تریاکی تادر نمیکند و مصرف تمام تولیدات در داخی کشیور
میبا د».
در واقع ،کشت خشخاش و تولید تریا

و فروش داخ ی مواجه با مانعی نبود و بیه

تورت آزادانه مانند دیگر کاالها مانند کر مورد تجارت قرار مییگرفیت و قیمیت آن
براساس عرضه و تقاضا تعیین می د .مبارزه گستردهای که توسی اتحادییه م ی اغیاز
د بطور قاب توجهی تحت تاریر افکار جهان به وییهه سیالمندان چیین قیرار گرفیت و
باع

د که برخی از دانشمندان رو نیکر و جوانان و افراد میذهبی از دولیت کیاهش

ف آ ینده تریا

را بخواهند و بنابراین قانون محدود کردن تریا توس مج ی

یورای

م ی برای اولین بار در سال  1911بیه تصیویب رسیید .در سیال  1926ییک کمیسییون
متشک از یک امریکایی و یک فرانسوی و یک متخصص ایتالیایی از طرف جامعه م ی
به منظور ارزیابی وضعیت م ارع خشخاش به ایران آمدند و یک گ ارش جامع و دقییق
در این زمینه اماده د ،مساله تریا داخ ی و بینالم ی در نظر گرفته د و بیه عنیوان
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یک نتیجه ،قانون انحصیار ترییا توسی پارلمیان در سیال  1928بیه تصیویب رسیید
(قربانی.)139۴ ،1
در  7ماه اوت  ،1928قانونی تحت عنوان « قیانون مجیازات مجرمیان قاچیاق میواد
مخدر» برای کنترل تادرات و واردات تریا بدون اجازه از دولت به تصویب رسیید و
به این دلی مجازات جریمه نقدی و حب های کوتاه مدت در نظر گرفته د.
این قانون در سال  1931و  1932اتالح د .اولین اتیالح در خصیو
تریا

و دوم در خصو

بانیدرول

برخی از مقررات ویههای است که با توجیه بیه آن مجیازات

باید برای نهاد انحصاری تریا

قب از کشت خشخاش با د ،در غیر اینصورت ترییا

گرفته می ود و م رعه نابود می ود .براسیاس ایین قیانون ،برخیی از مجیازات جی ای
تقیدی برای حم و نق

یره و تاسی

و استقرار یره کش میبا د.

قانون ممنوعیت کشت کوکا و مصرف تریا

در سال  1982به تصیویب رسیید کیه

براساس آن کشت خشخاش از طریق ایران ممنوع اعالم ید .بیه موجیب ایین قیانون،
عالوه بر منع کشت خشخاش ،معتادان به ش ماه زندان برای اینکه اعتیاد خود را تر
کنند محکوم می دند و بعد از مصرف آخیرین مه یت ،ذخییرهسیازی و تجیارت میواد
مخدر ممنوع د .در آن زمان ن دیک به  1.5می یون از  25می یون جمعیت کشور معتیاد
بودند و مصرف روزانه تریا  2تن بود و هیچ اقدام مورری انجام نشد و تنهیا تجیارت
غیرقانونی و قاچاق تریا از خارج از کشور برای پاسخگویی به تقاضای مکرر معتیادان
اف ایش یافت.
در سال  ،1932قانون منع کشت کوکنار و مصیرف ترییا اتیالح ید و مجیازات
دیدی برای مصرف تریا و سایر مواد مخدر در نظر گرفتیه ید و وزارت بهدا یت
برای درمان معتادان اختصا

داده د .از طرف دیگر ،ماده  7قانون اقیدامات امنیتیی و

 .1قربانی ،ابراهیم ،اکبری ،کریم (« .)139۴مروری بر وضیعیت ورود و سیو مصیرف میواد مخیدر در
زندان و ارائه راهکارهای مؤرر مقاب های» ،دو فص نامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر.13 ،
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اتالحی در سال  1933به تصویب رسید و زمان نامشخصی را برای درمیان معتیادان در
مراک دارویی درنظر گرفت اما این قانون به دقت اجرا نمی د.
با توجه به اف ایش قاچاق مواد مخدر از ترکیه و افغانستان و پاکسیتان و کشیورهای
دیگر و به بهانه پیشگیری خروج ارز و طال ،قانون کشت محدود تادرات خشیخاش و
در سال  1989مورد پذیرش قرار گرفت و نبابراین کشیاورزان یروه بیه کشیت

تریا

کوکنیییار در منیییاطق گسیییترده نمودنییید .همچنیییین قاچاقچییییان یییروع بیییه ایجیییاد
آزمایشگاههای متعدد برای تولید هروئین و مصرف تریا با تشرییات بیشیتر نمودنید و
جوانان و نوجوانان بیگناه به سمت پرتگاه تحقیر و تخریب هدایت دند .براساس میاده
 1این قانون ،وزارت اتالحات ارزش و روستایی مجاز به کشت خشخاش در مناطق و
نواحی د که هر سال توس کابینه تعیین می ود تا زمانی که کشورهای همسایه اییران
کشت خشخاض را ادامه میدهند (پیت .)2010 ،
در ماه ژوئن سال  ،1969قانونی با عنوان « تشدید مجازات مرتکبین ات ی از جیرایم
مندرج در قانون منع کشت کوکنار مورد پذیرش قرار گرفیت کیه در آن نکیات مهمیی
وجود دارد:
الف -در این قانون برای اولین بار ،مجازات سنگین اعدام برای افرادی که بصیورت
غیرقانونی تریا را وارد میکنند و یا آن را میفرو ند و ییا تولیید مییکننید و ییا وارد
میکنند و همچنین تجارت مرفین و هروئین و کوکائین را بیشتر از  2کی وگرم ترییا و
دیگر مواد بیشتر  10گرم با د را تعیین کرده بود.
ب -رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاههای بود (به ج بخشی که در باال ا اره
د)
ج -این قانون قانون منع کشت کوکنار و مصرف ترییا را میورد تاییید قیرار داد و
بنابراین کشت خشخاش تا اخرین روز قب از پیروزی انقالب اسالمی ادامیه دا یت بیه
طوری که با توجه به تصیویب قیانون در  21اوت  1978کشیت خشیخاش در 15000
جریب زمین در کشور مجاز بود.
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به این دلی  ،عوام ی مانند اجازه کشت کوکنیار ،فقیدان یدت در مبیارزه و اجیرای
قانون و دیگر عوام که در آن مواد مخدر به وفور از طریق این کشور توزییع میی ید،
بسیاری از انسانها و بخصو

نس جوان به مرگ و نابودی فرستاده یدند .تیا اینکیه
از پییروزی انقیالب اسیالمی تغیییر کیرد و در

در  11فوریه  1979وضعیت کشور پی

نتیجه کنترل مواد مخدر وارد یک مرح ه جدیدی د.
 .2-2-4کنترل مواد مخدر در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی
آرمانهای انقالب اسالمی در تصویب قانون اساسی در  1اوری  1979در ماده  3بیه
درستی بیان گردید .با توجه به بند  1از این ماده دولت جمهوری اسالمی اییران موظیف
است که برای ایجاد یک محی مساعد برای ر د فضیای احالقیی بیر اسیاس ایمیان و
تقوی و مبارزه ع یه همه ا کال فساد و تباهی مبارزه کند.
همانگونه که قبال هم بیان د و براساس ماده  ۴قانون اساسی« :تمامیقوانین مدنی و
مالی و اقتصادی و اداری و فرهنگی و نظامی و سیاسی و سیایر قیوانین بایید مبتنیی بیر
معیارهای اسالمی با د .این موضوع مبرهن میبا د که بر اساس این ات اساسی ،امید
کنترل مواد مخدر با قانونگذاری میرود.
اولین متن قانونی که پ

از انقالب اسالمی این موضوع را مورد ناسیایی قیرار داد

مقررات دادگاه انقالب بود که توس

ورای انقالبی در ژوئن ( 1979چهار میاه پی

از

انقالب) به تصویب رسید .با توجه به این قانون و بیا توجیه بیه بنید  5میاده  ،2تحقییق
جرایم از تولید و واردات و یا توزیع مواد مخدر به دادگاه انقالب سپرده یده بیود .بیه
موجب این قانون ،دادگاه به ریاست قاضی یرعی و بیا تشیرییات خیا

مییبا ید و

مجازات قطعی و بدون تجدید نظر میبا د و مجازات با توجه بیه مقیررات و یریعت
اسالم تعیین می د مانند مجازات اعدام و حب

و تبعید و مصادره اموال غیرقانونی کیه

تنها حکم اعدام به دادستان ک دادگاه انقالب ده روز قب از اعدام اعالم میی ید (میاده
)32

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد روانگردان با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی193.........

بستر دوم در خصو

کنترل مواد مخدر کمتر از یک میاه بعید در  ۴جیوالی 1979

تصویب د تحت عنوان «الیحه قانونی تاسی

دادگاه های فوقالعاده برای رسیدگی بیه

جرایم ضد انقالب» که با توجه به آن دادگاههای فوقالعادهای با تشرییات خیا

بیرای

تحقیق در پایتحت هر استان تصویب د.
بدین ترتیب ،بصورت خالته می تیوان بییان دا یت کیه پی

از پییروزی انقیالب

اسالمی و با تصویب قانون احیای اقتیدار مقامیات قضیایی (مصیوب  21اوریی )1979
بررسی جرایم مربوط به مواد مخیدر از دادگیاههیای نظیامی در نظیر گرفتیه ید و بیه
مقام های قضایی و دادگاههای انقالب اسالمی اختصا

داده ده است که تیاکنون نیی

ادامه دارد.
دومین قانون که در واقع اولین قانون ال امآور منسجم برای جیرایم مربیوط بیه میواد
مخدر بود ،الیحه قانونی تشدید مجازات برای مجرمان جرایم مربوط بیه میواد مخیدر و
اقدامات دارویی و امنیتی به منظور درمان و بکارگیری معتادان بیود کیه توسی

یورای

انقالب اسالمی در 9ژوئن  1980به تصویب رسید .تصویب ایین قیانون انسیجام رونید
کنترل مواد مخدر و تعقیب و کشف جرایم مربوط به قاچاق و بسییاری از اقیدامات کیه
قب از این مجاز بود را مورد جرمانگاری قرار داد.
با توجه به این قانون ،کشت خشخاش برای همیشه ممنوع د و کشاورزان به خاطر
قوانین و آرمانهایی که انقالب ساخته بود به کشت محصوالت گندم و برنج و پنبه و ...
به جای مواد مخدر روی آوردند.
ادارات دولت از افراد معتاد پا

دند و اعتیاد آ کار دیده نمی د و بهرهبرداری از

عمده م ایای اجتماعی مانند ازدواج و سیر خارح از کشور و ا تغال دولتی و غیردولتیی
و تنعتی و مجوز کسب و کار و گواهینامه رانندگی منوط به عدم اعتیاد به میواد مخیدر
گردید( .ماده )32
با وجود اینکه قوانین به درستی تصویب گردید و مجازات به اندازه کافی تهدیدآمی
بود اما این قوانین عاری از عیب و نقص نبودند و از طرف دیگر بعد از دوره کوتاهی از
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اجرای این قانون در  22سپتامبر  1980ایران درگیر یک جنه گسیترده ید کیه توسی
د منان انقالب تحمی

د .این موضوع مبرهن میبا ید کیه بسییاری از قسیمت هیای

سیاستها و اقدامات و طرحها با این واقعه تحت تاریر قیرار گرفیت و نیروهیای فعیال
ات ی درگیر مسو ه جنه دند و حنبه نظارتی و عم یاتی مبارزه با مواد مخدر به طیور
خودکار تضعیف د .در نتیجه ،برخی از افراد سودجو و بدجن

از این فرتت استیاده

کرده و روع به تالش برای قاچاق مواد مخیدر از خیارج از کشیور نمودنید و گیاهی
اوقات ان را از طریق کشور توزیع مییکردنید و عمیدتا بیه کشیورهای اروپیایی تیادر
میکردند.
با وجود اینکه پ ی

و نیروهای امنیتی به یدت درگییر جنیه بودنید و از امنییت

هرها حیاظت میکردند اما نمییتوانسیتند افیرادی را کیه بیه فعالییتهیای غیرقیانونی
میپردازند نادیده بگیرند .در نهایت بعد از  8سال ،جنه میان ایران و عراق تمام د و
کمتر از سه ماه در اکتبر  1988 25قانون دیگری با عنوان قانون مبیارزه بیا میواد مخیدر
توس

مجمع تشخیص مص حت نظام به تصویب رسید.

این قانون در سال  1997اتالح د و برخی از مواد اتالح د و چند میاده بیه آن
اضافه د و در نهایت مجمع تشیخیص مصی حت نظیام اتیالحات مهمیی را در سیال
 2010انجام داد.

 -5سیاست جنایی ایران در مورد مواد مخدر و روانگردان
سیاست جنایی یکیی از زییر یاخه هیای حقیوق جی ا مییبا ید و از مجموعیهای
روشهایی میبا د که بدنه جامعه پاسخهایی را به پدیده مجرمانه ارائیه مییدهنید .ایین
تعریف خالته و تعریف مورد استیاده سیاست جنایی میبا د که توس دلماس مارتی
استاد دانشگاه حقوق سوربن ارائه ده است و هم چنین توس دیگر وکال تیا حیدودی
پذیرفته ده است .سیاست جنایی پاسخی به پدیده مجرمانه میبا د .این پاسیخ دارای
 ۴جنبه میبا د و به همین دلی سیاست جنایی به چهار دسته تقسیم می وند:

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد روانگردان با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی195.........

 -1سیاست جنایی تقنینی
 -2سیاست جنایی قضایی
 -3سیاست جنایی اجرایی
 -۴سیاست جنایی مشارکتی
ما جرایم مربوط به مواد مخدر را از نظر این نوع سیاستهای جنیایی میورد مطالعیه
قرار میدهیم.
 -1-5سیاست جنایی تقنینی
در سیاست جنایی قانون ما به دنبیال مطالعیه موقعییت قانونگیذار و آسییب ناسیی
قوانین حاکم میبا یم .ما میخواهیم بدانیم کیه اییا قیوانین موجیود و انیدازهگییری بیه
درستی انجام ده است و یا خیر؟ آیا این قوانین دارای نقص و یا ا کال میبا د و ییا
خیر؟ آیا آنها نیاز به اتالحات دارند و یا خیر؟ همانطور که میدانیم ،قیانون مبیارزه بیا
مواد مخدر در سال  1977به تصویب رسید و مقیررات اجراییی ان در سیال  11فورییه
 1999به تصویب رسید و در حال حاضر دادگاهها به این قانون بسیار ارجاع مییدهنید.
قوانین دارای مشکالت متعدد میبا د به گونهای که برخی از این قوانین توسی دییوان
عدالت اداری به دلی تعارض با قوانین داخ ی نقض ده است .یکی از ایین نقیصهیا
این است که نظارت بر تجدید نظر نمیتواند با مقررات تیادر یود .در احکیام دییوان
عدالت اداری ا اره ده است که دفتر مرک ی کنترل مواد مخدر حیق وضیع قیوانین را
ندارد (حق پناه.)1388 ،1
از نظر من ،قانون مبارزه با مواد مخدر دارای نقص اساسی و ا کاالتی به رح ذیی
میبا د:

 .1حق پناه ،جعیر ( )1388قاچاق مواد مخدر و تاریر آن بر امنییت م یی ج.ا .اییران ،پهوهشیگاه ع یوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.31 ،
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 -1یکی از نقص های اساسی این قانون استیاده مکرر از مجیازات اعیدام مییبا ید.
مجازات اعدام تا به این می ان در هیچ قانون در نظر گرفته نشیده اسیت .ایین مجیازات
اساسا نقص دارد ،مجازاتی که مخالف با کنوانسیون بینالم یی مییبا ید و بایید بیرای
نادرترین و دیدترین و خطرنا ترین جنایات با د.
 -2دومین نقص وضعیت نادرست تجدید نظر و اطمینان از میاد میبا د که به ایین
معنی است که تمامی مقررات قطعی میبا د .چه تیاوتی مییان جیرایم میرتب بیا میواد
مخدر و دیگر جرایم میبا د به گونهای که گروه اخیر قاب تجدیدنظر میبا د اما گروه
اول نمیبا د؟
آیا قاضی دادگاه عمومی ا تباه میکند اما قاضی دادگاه انقالب ا تباه نمیکند؟ اگیر
اساس تجدیدنظر پیشگیری از ا تباه قاضی میبا د ،بنابراین تیاوتی بین دادگاه عمیومی
و دادگاه انقالب وجود ندارد اما قانونگذار ما میگوید که تمامی مقررات قطعی میبا ید
به ج اعدام .دادستان مدعی قانون میبا د اما در این قانون دادستان ک تالحیت تایید
مقررات را براساس ماده  32دارد .ایین موضیوع مطیابق بیا اتیول حقیوقی بیر جیدایی
دادستان تعیین مجازات از دادستان تعقیب کننده ندارد .در هیچ کجا دادستان نقش تاییید
مقررات را ندارد .در سراسر جهان ،دادستان در باالترین مقام میبا د و به عنوان تعقیب
کننده عمومیمی با د و نه تایید کننده حکم دادگاه .این مسو ه دارای یک نقیص قیانونی
می با د .بطور ک  ،دادستان نباید نقشی در تایید و یا محالیت مقررات دا ته با د ،امیا
این موضوع در قانون مبارزه با مواد مخدر پذیرفته نمیبا د.
 -3سومین نقص مداخ ه مجمع تشخیص مصی حت نظیام اسیت .مجمیع تشیخیص
مص حت نظام با توجه به حکم امام خمینی و امیام خامنیهای و حکیم قیانون اساسیی و
وکالی حاضر دارای نقش قانونی نمیبا د ما ما مالحظه میکنیم کیه قیانون مبیارزه بیا
مواد مخدر را به تصویب رسانده است .ا گر ایین موضیوع بیه عنیوان ییک مشیک ایین
سیستم با د ،باید به عنوان یک قانون طبیعی در مج ی

بیه تصیویب برسید و توسی
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ورای نگهبان نی تایید ود .خو بختانه در اتالحات اخییر و بیا توجیه بیه میاده ۴5
ورای اسالمی مجاز به اتالح این قانون ده است.

مج

 -۴چهارمین نقص در پذیرش سیاست جنیایی نامناسیب در میورد اعتییاد بیه میواد
مخدر و تعیین این واقعیت میبا د که اعتیاد به مواد مخدر جرم مییبا ید و ییا خییر؟
قانونگذار به وضوح در ماده  15قانون مبارزه با مواد مخدر که در  1997میورد پیذیرش
قرار گرفته است بیان میدارد که « :اما همیه معتیادان مجیاز بیه بازدیید از مراکی معتبیر
میبا ند که توس وزارت بهدا ت و درمان و اموزش دارویی مشخص یده اسیت» و
در تبصره  1بیان میکند« :معتادان مذکور از تعیقیب کییری در طول درمان و توانبخشیی
معاف میبا ند»
قانونگذار مشخص نگرده است که اگر اعتیاد جرم میبا د یا خیر؟ به همیین دلیی ،
ات معنوی که قبال به ان ا اره ده است ،بردا ته ید و خو یبختانه ایین نقیص تیا
خدودی در اتالحات اخیر اتالح ده است.
 -5پنجمین نقص تعیین جریمه نقیدی بیه میی ان  2می ییون رییال در هیر کی یوگرم
میبا د (بند  5ماده  .)5محاسبه جریمه نقدی به ازای هر کی یوگرم ربیت نشیده اسیت
بخصو

در چنین روش های رابتی یعنی دو می یون رییال بیه ازای هیر کی یوگرم .ایین

موضوع در ان قانونگذار برای وضع قوانین به چنین یوهای نمیبا د.
 -6شمین نقص فقدان تعیین حب

و واگذاری آن به تمای دادگاه میبا ید .ایین

مسو ه مخالف با ات قانونی بودن جرم و مجازات میبا ید .بنید دوم از میاده  ۴قیانون
مبارزه با مواد مخدر بیان میکند« :اگر دادگاه الزم با د ،تا سه سال حب

میبا د» ایین

جم ه به چه معنا میبا د؟ اکر دادگاه ضروری با د....؟ دادگاه نبایید ضیروری بیه نظیر
برسد در مجازات الق؟ به عبارت دیگر ،مجازات دیدتر یعنی حب
اختصا

به نظیر دادگیاه

داده ده است و این مخالف ات قانونی بودن جرم و مجازات میبا د.

 -7جرمانگاری در بند  3ماده  1و فقیدان تعییین مجیازات در میاده بعیدی هیتمیین
نقص میبا د .بند  3ماده  1که جرایم را می مارد تران یت مواد مخدر را به عنوان یک
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جرم در نظر گرفته است و بیان میکند « :موارد زیر جرم میبا د -3 ...تران یت »...میاده
 2از قانون مجازات اسالمی بیان میکند« :هر فع یا تر فع ی که در آن مجازات تعیین
ود  ،حرم میبا د .قانونگذار در ماده  1قانون مبارزه با مواد مخیدر بییان مییکنید کیه
تران یت جرم میبا د اما مجازات ان را مشیخص نکیرده اسیت و ایین ییک نقیص در
قانونگذاری میبا د ،متاسیانه این موضوع حتی در اتالحات اخیر نی مورد توجه قیرار
نگرفته است.
 -8هشتمین نقص در خصو

مجازات مصادره اموال میبا د که اغ ب در قیانون

مبارزه با مواد مخدر استیاده ده است .قانونگذار فرض کرده اسیت کیه تمیامی امیوال
قاجاقچیان مواد مخدر غیرقانونی میبا د و باید به نیع دولت ضب گردد ،در حالی کیه
این تصمیم قانونی در تضاد با اتی برائیت اسیت کیه اسیاس فقهیی و دینیی دارد .و
بنابراین اگر کسی  31گرم از هروئین را دا ته با د نیه تنهیا نمییتوانید تیاحب میواد
مخدر با د ب که باید تمامی اموال منقول و غیرمنقول وی نی مصادره ود .واقعیت این
است که قانونگذار ه ینه های عادی را مستنثنی کیرده اسیت تیا زمیانی کیه ایین نقیص
برطرف نشود .در حالی که تعیین ه ینههای فوق همیشه یکی از نگرانییهیای اجراییی
دادگاه بوده است و مشکالتی را برای خانوادهها ایجاد کرده است.
خو بختانه ،این نقص اساسی توس قانونگیذار در نظیر گرفتیه یده اسیت و ایین
مجازات در اتالحیه اخیر مجمع تشخیص مص حت نظام از قانون مبارزه با مواد مخیدر
در سال  2010بردا ته ده است و همچنین مجازات مصادره از اموال تنهیا از جیرایم
جایگ ین بدست میاید یعنی همان مجازات که قبال در میاده  28قیانون در نظیر گرفتیه
ده است .بنابراین ،ازاین به بعد تنها اموالی مصیادره میی یود کیه از طرییق قاچیاق و
تجارت مواد مخدر بدست میاید و این موضوع باید در تحقیقات قضایی رابت ود.
 -2-5سیاست جنایی قضایی
آسیب ناسی از اقدامات قضایی موضوع استدالل سیاسیت جنیایی قضیایی اسیت.
متاسیانه ما یک سیاست جنایی قضایی مدون در مورد مواد مخدر و داروهای روانگردان
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نداریم ،یعنی ما سیاست مدونی نداریم کیه در ان اهیداف و اسیتراتهیهیا میدون نشیده
با د.
دومین مشک نقش قوه قضاییه در ستاد مبارزه با مواد مخدر است .سیاسیت جنیایی
قضایی میتواند مورر تر با د زمانی که قوه قضاییه نقش میوررتری را در تصیمیمگییری
دا ته با د.
ستاد کنترل مواد مخدر به عنوان یک مقام عالی برای سیاست گیذاری در مبیارزه بیا
مواد مخدر در ماده  33قانون میبا د ،بسییاری از ایین اعضیا ا خاتیی مییبا ید کیه
عم کرد و وظایف قانونی دارای جنبه قانونی و قضایی نمیبا د .در بسییاری از میوارد،
قوه قضاییه باید مشکالت نا ی از سه انگاری از دیگر موسسات را تحم کند.
آخرین مورد در خصو

زندان میبا د که پر از زندانیان جیرایم مربیوط بیه میواد

مخدر و افراد بازدا ت ده میبا د .پر بودن زندان با مجرمان مواد مخیدر دسیت قیوه
قضاییه را برای گسترش و توسعه سیاستهای قیوه قضیاییه بسیته اسیت .بنیابراین ،بیه
منظور کاهش آمار زندانیان و کاهش مشکالت متعدد که توس این تراکم در زنیدانهیا،
قوه قضاییه م م به اجرای قانون بر مبنای مص حت گراییی و عمی گراییی مییبا ید و
مجبور به آزادی بسیاری از افرادی میبا د که نباید در جامعه وجود دا ته با ند و فق
به این دلی است که مجبور به انجام این کار هستند.
تراکم پرونده های حقوقی و تراکم زندانیان و کمبود امکانات بیرای درمیان اعتییاد و
بسیاری از مشکالت دیگر مانند ایدز و هپاتیت و بسییاری از ناهنجیاریهیای زنیدانهیا
موجب مشکالتی برای قوه قضاییه ده است و نییاز بیه ییک سیاسیت جنیایی قضیایی
کارامد می با یم که از جم ه مهمترین مشیکالت اجیرای ان کمبیود بودجیه و امکانیات
میبا د.
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 .3-5سیاست جنایی اجرایی
آسیب ناسی اقدامات اداری موضوع استدالل سیاست جنیایی قضیایی اسیت و در
خصو

روند اجرای ان نگران میبا د .اولین مشک عم کرد کنترل مواد مخیدر دفتیر

مرک ی و اعضای آن میبا د .اگر ما بخواهیم بیه ایین مشیکالت نگیاه کنییم و نگیاهی
سطحی ندا ته با یم ،متوجه می ویم که بیسییاری از ضیعفهیا بیه عم کیرد مقامیات
اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارد .برای مثیال ،رسیالت وزارت آمیوزش در
پیشگیری از اعتیاد و ارتقا دانش آموزان چه میبا د؟ نقض وزارت ع وم در عدم تمای
جوانان و دانشجویان به سمت مواد مخدر چه میبا د؟
مهمترین مشکالت وزارت بهدا ت در پیشگیری و درمان معتیادان عیالوه بیر دادن
سرنه برای معتادان به منظور ج وگیری از بیماری ایدز چه مییبا ید؟ پ یی

و دیگیر

مقامات با توجه به مسوولیت محدود و فقدان امکانات کافی در بسته دن مرزها و نیوذ
گروههای مواد مخدر تا چه می ان سهم دا تهاند؟
ع یرغم آسیب هایی که در باال ا اره د سیازمانهیا و نهادهیا در خصیو

مسیو ه

مبارزه با مواد مخدر ایجاد ده است ،دارای مشکالت متعددی میبا د که با آن روبیرو
هستند.
دومین مشک  ،از میان بردن مرک توانبخشی میبا د .این موضوع تحی میبا ید
که آنان دارای مشکالت متعددی میبا ند اما وجود آنان الزم و ضروری اسیت .نتیجیه
از بین بردن مراک توانبخشی پر دن زندانها میبا د چرا که قاضی مجبیور اسیت بیه
جای ارسال به مراک توانبخشی به زندانها بیرستند .اردوگاههای ویهه براساس میاده ۴2
قانون مبارزه با مواد مخدر برای مجرمین مرتب با مواد مخدر در نظر گرفته یده اسیت
اما بصورت کام اجرا نمی ود .مراک توانبخشی تنها در برخی از استانها و بیه یک
محدود میبا د و بسیاری از استانها هم ندارند اما قاضی بایید بیه جیای زنیدان بیه آن
مراک ارسال کند اما بعد از از بین بردن این مراک  ،قضات دو گ ینه دارد :ارسال آنها بیه
زندان یا بازگشت آنها از اجتماع و گ ینه دوم زمانی ممکن میبا د که مجرمیان بتواننید
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مجازات را بپردازند و گ ینه سیومی وجیود نیدارد .بهتیر اسیت کیه معاییب و نیواقص
اردوگاههای توانبخشی به جای از بین بردن آنها تصحی

ود .خو یبختانه ،در اتیالح

اخیر ،موضوع ماده  ،16ارسال و نگهداری معتاد به مراک دولتی و معتبیر میواد مخیدر و
روانگردان برای درمان و کاهش آسیب با توجه به سیارش مقام قضایی برای یک تا سیه
ماه انجام ده است که قاب یت تمدید برای سه ماه دیگر نی دارد.
البته مشخص نمیبا د که چگونه بسیاری از اردوگاههیا در  ۴ژانوییه  2011وجیود
دا تهاند هنگامی که این اتالحیه اجرا ده است و اجرای ایین قیانون بیا چیالشهیای
گوناگونی مواجه بوده است.
مشک دیگر این است که قاضی مجبور به تعیین جریمه تقدی کم بیرای ج یوگیری
از فرستادن به زندان میبا د و این موضوع مجرم را گستاختر میکند و موجب افی ایش
جاعت وی برای ارتکاب دوباره جرم می ود.
 .4-5سیاست جنایی مشارکتی
سیاسیت جنیایی مشیارکتی ییک سیاسیت اسیت کیه دخالیت و مشیارکت مییردم و
سازمانهای غیردولتی را برای پیشگیری و مبارزه با جیرایم تسیهی و تشیویق مییکنید.
فعالیت های زیادی در این زمینه در خصو

مبارزه با مواد مخیدر و پیشیگیری از ایین

جرایم ایجاد نشده است .موضوع اول این است که اگر مردم با سیستم قضیایی و پ یی
مشارکت کنند ،تعداد بیشتری از قاچاقچییان خیرده فیروش و عمیده فیروش ناسیایی
می وند.
مسییو ه دوم اسییتیاده از امکانییات مییردم بییرای درمییان معتییادان میییبا یید .برخییی از
سازمانهای مردم نهاد در تهران و هرها ایجاد ده است .گاهی اوقات معتادان در ایین
مراک درمان ده است .برخی از این انجمنهای مالقاتهایی را در پار ها دا تهانید و
معتادانی که مای به مالقات با بخشهای دولتی نیستند در این گیتگوها رکت میکننید
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و از تجارب دیگران استیاده میکنند .متاسیانه اینگونه از تسیهیالت در کشیور میا زییاد
نمیبا د.

1

مسو ه سوم استیاده از امکاتات برای پیشگیری از جرم میبا د .اگر میردم مشیارکت
کنند و قاب یت های مردم در این زمینه مورد استیاده قرار گیرد ،آنان میتوانند هم از نظیر
مالی و معنوی مورد استیاده با ند .همچنیین ،میا بایید از ایین سیازمانهیای غیردولتیی
حمایت کنیم .به نظر میرسد که سیرمایهگیذاری در سیازمان هیای میردم نهیاد یکیی از
مهمترین وظایف دادستان در هر و استان میبا د .مردم میتوانند در این زمینیه بسییار
کمکرسان با ند و این موضوع نادیده گرفته می ود .اکر ما به مردم اعتمیاد کنییم و از
آنان حمایت کنیم بسیاری از مشکالتی که در باال ا اره د ح خواهد د.
اتالح ماده  15از قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر میگیرد کیه معتیادان نییاز بیه
رفتن به مراک معتبر خصوتی و دولتی و غیردولتی بیرای کیاهش و درمیان آسییبهیا
دارند .در واقع قانونگذار یک گیام بیه سیمت اعتبیار و پشیتیبانی از ظرفییت نامحیدود
سازمانهای غیردولتی بردا ته است.

 -6مطالعه موردی :در زمینه پژوهش در زندان قزل حصار
با توجه به گونههای متعدد زندانیان و دوره حب

آنان در زندان ق ل حصار مربیوط

به مواد مخدر ،هر کدام از آنان به حداق  20سوال پاسخ دادند ،پاسیخهیا اساسیا نشیان
میداد که سیاست جنایی در زمینه مواد مخدر و براسیاس مجیازات هیای تحمیی

یده

متیاوت از اهداف پیشگیرانه میبا د و به بیان دیگر نه تنها تشدید مجازات کاهش یافته
است ب که منجر به اف ایش این نوع از جرایم ده است .به این ترتیب ،با توجه به آمیار
سازمان اقدامات آموز یِ زندان کشور ،از  229013زنیدانی در سراسیر کشیور99279 ،
نیر از انان یعنی  ۴3.25درتد مجازات دهاند ،به دلی جرایم مرتب بیا میواد مخیدر و
 .1زرقانی ،هادی ( ) 1386عو.ام ژئوپ یتیکی مورر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهیای اییران،
فص نامه ژئوپ یتیک ،سال سوم ،ماره .18 2
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اینگونه از جرایم در رتبه اول این جرایم میبا د .بنابراین ،این موضوع مبرهن میبا ید
که ما نمیتوانیم انتظار کاهش جرایم فوقالذکر را دا ته با یم مگر اینکه ساختار تقاضیا
برای مواد مخدر در جامعه تغییر کند.

 -7نتیجهگیری
سیاست جنایی قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر همیشه بر سرکوبی و تشدید
مجازات و عدم تناسب بوده است به گونهای که می ان ز تیهیای اجتمیاعی از عمی و
بخشندگی انسان که با معیارها متناسب بوده اسیت ،در تعییین مجیازات در نظیر گرفتیه
نشده است .تعیین کییری برخی از مجازاتها مانند اعدام و مجازات های طوالنی میدت
برای بسیاری از جرایم ،سیاست سرکوبی و حذف مرتکبان را بیدون توجیه بیه اهیداف
مجازات تعیین میکند و بخصو

بدون توجه به اررات پیشگیرانه میبا د.

تضعیف کنندگای و محرومیت از توانایی های ب هکار عمدتا مبتنی بر دالی دیگری
میبا د که دارای هدف تهدیدآمی میبا ید .در واقیع هیدف انکیار حقیوق و توانیایی
مجرمان به عنوان یک اهرم جنایتگار برای اطمینان حات کردن از این موضوع میبا ید
که وی دوباره این جرم را مرتکب نمی ود .یکی از بارزترین نمونههای تضعیف کننیده
مجازات اعدام میبا د .بر این اساس ،آیا یک نیر میتواند بیان کنید کیه مجیازاتهیای
دیگر به ج اعدام بیرای مجرمیانی کیه جیرم را بیرای مرتبیه اول انجیام دادهانید ،میورر
نمیبا د؟
با توجه به این موضوع دیگر مجازاتها در خصو

مجرمان اعمیال نمیی یود تیا

تعیین ود که آیا این مجازاتها میید میبا د و یا خیر .بنابراین ،گ ینه اعدام در چنیین
جرایمی مورد تام و تردید جدی میبا د.
با توجه به دالی ذکر ده ،میتوان بیان دا ت که قانونگذار اتی تناسیب جیرم و
مجازا را در قانون مبارزه با مواد مخدر با اعدام کیردن محکیوم و همچنیین حیب هیای
طوالنی مدت نقض کرده است.
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به عنوان مثال این تناسب در قانون نمیبا د که کسی مقدار کمی هروئین ماننید 30
گرم را مورد معام ه قرار دهد و یکی دیگر همان جرم را با  100کی وگرم انجیام دهید و
برای هر دو مجازات اعدام تعیین ود.
به همین دلی

سیاست جنایی ایران در برخیورد بیا قاچاقچییان میواد مخیدر عمیال

متمرک بر مردم حا یهای میبا د و مرتکبان ات ی موضوع تعقیب نمیبا د.
به دلی عدم دسترسی به ا خا

ات ی قاچاق مواد مخدر یک جرم سیازمان یافتیه

میبا د به گونهای که مرتکبان ات ی از نقاط دوری نقشه میکشیند و میردم ضیعیف و
آسیبپذیر را در این زمینه به کار میگمارند .بنیابراین ،مبیارزه در قاچیاق میواد مخیدر
متمرک بر الیه های زیرین میبا د .اگرچه این فات ه قانونی تا اندازهای بیا درونییابی از
مواد  18و  35قانون اتالح مبارزه با مواد مخدر  2010اتالح ده است.
پ

از انقالب قانونگذار به جنبههای مذهبی با استیاده از واژههایی مانند میسید فیی

االرض و یا د من در هر کجا که گمان کرده است که با مشک ی روبرو میبا د ،تعییین
کرده است .تعیین مجازات اعدام با تردید اساسی بیا توجیه بیه اتی  9قیانون اساسیی
مواجه میبا د چرا که با توجه به ماده های ا اره ده حقوق مشروع و آزادیهای افراد
به بهانه حیظ استقالل و تمامیت ارضی نیی می ود.
در نتیجه ،اگر بازدارندگی اعدام مورر بود ،مجازاتهای سنگین از جنایات ج وگیری
میکرد اما نتیجه مطالعه موردی در زندان ق ل حصار و آمار رسیمی از زنیدان کشیور و
سازمان آموز ی این ادعا را رد کرده است .با این حال ،مجازات باید منطبق بیا تناسیب
جرم و مجازات و منطبق با خصیت انسان با د .این موضوع در نمی ود مگر اینکه
راهح ی برای کاهش تقاضا برای مواد مخدر ارائه ود بطیوری کیه سیخاوت و کرامیت
انسانی زیر پا گذا ته نشود.

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد روانگردان با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی205.........

فهرست منابع:
 .1اسعدی ،اس .ح ( ،)1387مواد مخدر و روانگردان .تهران :انتشارات می ان.
 .2پیت  ،ریچارد ،ری ی ،دایان ( )2010میداخالت سیو مصیرف آمیتیامین ،ترجمیه
سپیده بخت ،دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 .3حق پناه ،جعیر ( )1388قاچاق مواد مخدر و تاریر آن بر امنییت م یی ج.ا .اییران،
پهوهشگاه ع وم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .۴ربانی ،ابراهیم (« .)1395مروری بر عوام مرتب با تولید و توسیعه قاچیاق میاده
روانگردان یشه و پیش سازهای تولید آن در مرزهای هرستان سرد ت و تهدییدهای
نا ی از آن» ،ورای هماهنگی و پ ی

مبارزه با مواد مخدر استان آ .غربی

 .5رحمت اهلل ،)1382( ،قوانین کییری مواد مخدر تهران :انتشارات میثاق عدالت.
 .6زرقانی ،هادی ( )1386عو.ام ژئوپ یتیکی مورر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکیید
بر مرزهای ایران ،فص نامه ژئوپ یتیک ،سال سوم ،ماره .2
 .7زراعت ،آ ( ،)1385قوانین کییری مواد مخدر تهران :انتشارات ققنوس.
ساکی ،محمّدرضا ( ،)1386جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوقی و داخ ی و بیینالم ی ،
انتشارات خ سوم ،چال اوّل.
 .8عاع کاظمی ،فاطمه ( ،)1386بررسی استعمال و اعتیاد مواد روانگیردان از منظیر
پ کی قانونی ،پایاننامه کار ناسی ار د ،ر ته حقوق کییری و جرم ناسیی ،دانشیگاه
آزاد واحد تهران مرک .
 .9ییهیدی ،محمّدحسیین )1379( ،مییواد مخییدر امنیییت اجتمییاعی و راه و رسییم،
انتشارات اطالعات ،چال اوّل.
 .10الزرج ( ،)1382مقدمهای بر سیاست جنیایی نجییی عبرسیتان آبیادی ،ع یی اتیغر
(مترجم) ،تهران :انتشارات می ان.
 .11عمید ،حسن ،فرهنه فارسی عمید ،ج د سوم ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.1365 ،

........206تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،پاییز1395

 .12قربانی ،ابراهیم ،اکبری ،کریم (« .)139۴مروری بر وضعیت ورود و سو مصرف
مواد مخدر در زندان و ارائه راهکارهای مؤرر مقاب های» ،دو فص نامه مطالعات مبیارزه بیا
مواد.
 .13قربانی ،ابراهیم ،1395( ،الف)« .بررسی روشهای سنت  ،ناسایی و اندازهگییری
مواد روانگردان متامیتامین و ریتالین و تبیین ع

و عوام مصرف در بین دانشیجویان»،

اولین همایش منطقهای پیشگیری اولیه از اعتیاد با تأکید بر مواد روانگیردان ،اردیبهشیت
 ،95دانشگاه تبری .
 .1۴قربانی ،ابراهیم ( ،1395ب)« .ج وه امور منطقهای و بینالم ی مبیارزه بیا میواد
مخدر و نهادهای دخی در مقاب ه و مبارزه» ،پ یی

مبیارزه بیا میواد مخیدر ،فرمانیدهی

انتظامی استان  1غربی.
 .15قربانی ،ابراهیم ،مجرد ،یوسف ،اکبری ،کریم« .)139۴( .عوام مؤرر بیر گیرایش
به اعتیاد دانشجویان دانشگاه ع می کاربردی» ،فص نامه ع می تخصصی دانیش انتظیامی
استان آ .غربی ،سال  ،8ماره .26
 .16قربانی ،ابراهیم ،اکبری ،کریم (« .)139۴مروری بر وضعیت ورود و سو مصرف
مواد مخدر در زندان و ارائه راهکارهای مؤرر مقاب های» ،دو فص نامه مطالعات مبیارزه بیا
مواد.
 .17کی نیا ،مهدی؛ ( ،)138۴مبانی جرم ناسی ،ج د دوم ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .18گودرزی بروجردی ،)138۴( ،سیاست کییری قضایی معاونت حقوقی و قضیایی
معاونت قوه قضایی :انتشارات س سبی .
 .19مییییری ،تیسییییون؛ وین هال و دیگران ( ،)138۴اعتیاد ،ترجمه منیهه تادقی و
دیگران ،تهران ،انتشارات ساواالن.

20. Boyle ,M.H, 2001 ,Familial In Fluences On Substance
Use By a Dolescents &Yung Adults. (public health),Vol:92, N:3
,PP: 206-209

207.........سیاست جنایی ایران در خصوص مواد روانگردان با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی

21.
Mahling,
Randi,
David
J.
Triggle
(2008).”Methamphetamine” (The Straight Facts). ISBN
0791095320, 9780791095324
22. Mcardel. p(2000) , International Vaiations in Youth Drug
Use ,Enr Addicts Res ,Vol: 6.N:4.
23. Schabas William A , Public opinion and the death penalty
, capital punishment , strategies for abolition , forth edition ,
New York ,Cambridge university press, 2004.

