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دكتر مرتضی براتی ،1علیرضاگرزالدین
تاریخ دریافت1394/02/17:
تاریخ پذیرش1394/03/20:

چکیده
آمارهاي رسمي نهادهاي بين المللي حكايت از رشد قابل توجه جرايم مواد روانگردان در سطح
جهان دارد؛ قاچاق مواد روانگردان از ميان تمامي بالهايي كه جامعه جهاني را تهديد ميكند بطه ننطوان
يكي از نذاب آورترين بالها محسوب ميشود ،باال بودن نرخ قاچاق و از همپاشيدگي خانوادهها ،موجط
افزايش بيرويه اين نوع بزهكاري شدهاست ،ريشهكن ساختن قحعي مواد روانگطردان كطاري اسطت بط
مشكل و حتي غير ممكن؛ اما ميتوان با استفاده از روشهاي نوين به طور محسوسي ارتكاب جرايم مواد
روانگردان را تقليل و از گسترش روز افزون آن جلوگيري نمود .اين امر مستلزم انديشيدن تمهيداتي براي
مقابله با مواد روانگردان ميباشد تا در نين اينكه جامعه از اينگونه بزهكاريها در امطان باشطد ،شط
بزهكار نيز جهت بازگشت به جامعه حفظ و بازسازي شود ،بهگونهاي كه وي بتواند يك زنطدگي منحقط
بر معيارهاي اجتماني را در پيش گرفته و از دنياي جرم و جنايت فاصله بگيرد ،نقايد در صدد انتقطام از
مجرم بر آمد ،بلكه بايد در اصالح و ارشاد او كوشيد و با استفاده از لوازم موجود زمينه بازگشطت او را بطه
اجتماع فراهم آورد ،اين موضوع در مواد روانگردان به لحاظ خصوصيات ويژه داراي اهميطت دو چنطدان
است زيرا ش صيت مجرمين مواد روانگردان همچون زمين خالي است كه هر بذري در آن پاشيده شود
ميپذيرد.
واژگان كلیدي :سياست كيفري ،مواد روانگردان ،پاسخهاي كيفري ،پاسخهاي غير كيفري.

. 1دكتراي الهيات ،استاديار و نضو هييت نلمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دامغان
. 2جرم شناس و كارشناس ارشد حقوق جزا
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مقدمه
حقوق كيفري موادم در از جمله قلمروهايي است كه سياست كيفري ،ناگزير بر تعيين اصول و
انمال تشريفات خاص و تفكيك دادرسي از سايرجرايم شدهاست .اين امر بطه معنطاي سياسطت كيفطري
ويژه اي در ققال مواد روانگردان است كه مسائل بسطيار پيييطده و يريفطي را بطههمراه دارد .ضطرورت و
اهميت موضوع با ننايت به اين نكته كه مساله آمار جرم و بزه در ميطان جوانطان ونوجوانطاني كطه هنطوز
زندگي اجتماني خود را آغاز نكرده اند اما بر اثر نوامل م تلف اجتماني ،فرهنگي و سياسي به انواع مواد
روانگردان آلوده ميشوند امري ضروري به نظر مي رسد .نالوه بر آن در صورت ندم دادرسي ويطژه بطراي
بزهك اران و جاري نمودن احكام نمومي و غير ت صصي و فقدان روشهاي صطحي تربيتطي و اصطالحي
نهتنها دوباره اجتماني نميشوند بلكه سق

ورود آسي و اثرات منفطي بطر روحيطه و ش صطيت آنطان و

برچس مجرمانه خوردن و تماس با مجرمين حرفهاي در زندانها ميشود كه نتيجهاي جز تكطرار جطرم
توسط آنان و اقدام به تشكيل باندهاي حرفهاي ن واهد داشت.
بیان مسئله
حقوق كيفري موادم در از جمله قلمروهايي است كه سياست كيفري ،ناگزير بر تعيين اصول و
انمال تشريفات خاص و تفكيك دادرسي از سايرجرايم شدهاست .اين امر بطه معنطاي سياسطت كيفطري
ويژهاي در ققال مواد رو انگردان است كه مسائل بسطيار پيييطده و يريفطي را بطههمراه دارد .ضطرورت و
اهميت موضوع با ننايت به اين نكته كه مساله آمار جرم و بزه در ميطان جوانطان ونوجوانطاني كطه هنطوز
زندگي اجتماني خود را آغاز نكرده اند اما بر اثر نوامل م تلف اجتماني ،فرهنگي و سياسي به انواع مواد
روانگردان آلوده ميشوند امري ضروري به نظر مي رسد .نالوه بر آن در صورت ندم دادرسي ويطژه بطراي
بزهكاران و جاري نمودن احكام نمومي و غير ت صصي و فقدان روشهاي صطحي تربيتطي و اصطالحي
نهتنها دوباره اجتماني نميشوند بلكه سق

ورود آسي و اثرات منفطي بطر روحيطه و ش صطيت آنطان و

برچس مجرمانه خوردن و تماس با مجرمين حرفهاي در زندانها ميشود كه نتيجهاي جز تكطرار جطرم
توسط آنان و اقدام به تشكيل باندهاي حرفهاي ن واهد داشت.
واكنش نسقت به انمال خالف بايد به نحوي باشد كه بانث تشوي فطرد بطه تغييطر روش خطود
شده و تاثير انمال خود بر د يگران را كس نموده و احساس نمايد كطه مسطلول انمطال خطويش اسطت،
بنابراين بايستي از درگير شدن با نظام رسمي قضايي پرهيز شود و از بطروز واكنشهطاي صطرفات تنقيهطي
اجتناب نمود چرا كه معتاد يا بزهكار مواد م دري كه صرفات يك بار به دست دسطتگاه قضطايي افتطاده و
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مزه تلخ شدت نمل جامعه را درك كرده ،بانث خواهد شد در ادامه در جقهههاي م الف نظام اجتماني
قرار گرفته و از انجام هيچ نمل ضد اجتماني و مجرمانطه ابطا نداشطته باشطد .در مطورد بزهكطاران مطواد
روانگردان گرايش به اصالح و تربيت ،ضروريتر بطه نظطر ميآيطد زيطرا انمطال مجرمانطه آنهطا ناشطي از
بيتجربگي در رويارويي با انگيزه هاي مجرمانه و مواد روانگردان و در اكثر موارد شرايحي است كه افطراد
حرفه اي براي آنها فراهم كرده اند ،بزهكار مواد روانگردان داراي فحرتي پطاك و روحطي لحيطف اسطت و
ميتوان بسيار سريعتر و راحت تر از ساير بزهكاران ،او را به سوي اصالح و تربيت سوق داد؛ اگر مقامطات
قضايي بتوانند ضمن ايجاد محيط صميمانه با بزهكار مواد روانگردان تفطاهم برقطرار نمطوده و از ارتقطا
حاصل به نفع اصالح انحراف رواني وجسماني او استفاده نمايند اميد بازگشت او به زندگي اجتماني زياد
خواهد بود ،در مقابل در صورتي كه بزهكطار را بطدون هيچگونطه درك و تفطاهم در زنطدانهاي زشطت و
در بسته زنداني و يا از طري مجازات يطا تنقيطه بطدني از او انتقطام بگيطريم مسطلمات جطز تقويطت نمطودن
نابساماني ناطفي او و ح

نناد به خود و جامعه ،نتيجه ديگر ن واهد داشت.

يكي از ب شهاي مهم حقوق كيفري مواد روانگردان مربو به سازمان و آيطين دادرسطي ويطژه
بزهكار ميباشد ،جنقطههاي گونطاگون اهميطت موضطوع را ميتطوان در آسطي پذير بطودن بزهكطار مطواد
روانگردان ،رنايت مصلحت آنان در طول دادرسي و انت اب تدابير و اقدامات مناس با شطرايط و نطوع و
نمل بزهكاري آنان مالحظه نمود؛ قسمت انظمي از اسناد سازمان هادر رابحه با بزهكار مواد روانگردان
مربو به سازمان و آيين رسيدگي به جرايم بزهكار مواد روانگردان ميباشد .تمام مقررات اهداف يكسان
و هماهنگي را دنقال مي كنند از جمله نزديك ساختن سياست كيفري كشور به معيارهاي بينالمللطي و
انمال آن از سوي كشور در مجمونه قوانين خود؛ از سوي ديگر هر كدام از كشورها ،متناس با توسطعه
ملي ،حقوقي ،فرهنگي و ...تدابيري را در زمينه مواد روانگردان انجام دادهاند.
روش تحقي حاضر مقتني بر شيوه استنادي و ارجاع به منابع تاليفي بوده است كطه بطه جهطت
رسيدن به نتيجه محلوب و نلمي سعي شد تا منابع موجود در نهادهاي دسطت انطدر كطار و مطرتقط بطا
مقابله و مقارزه با مواد روانگردان مشاهده و محالعه گردد.
پژوهش با محالعه ي منابع اصلي و فرني ذيل انجام شد:
 -1مراجعه به كتاب انههاي معتقر كشور
 -2مراجعه به نهاد هاي فعال در زمينه ي مواد م در
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 -3مراجعه به سايت هاي نلمي معتقر
 -4استفاده از پژوهشها و طرحهاي انجام شده در زمينهي مواد م در
1

سیاست كیفري
دو واژه سياست و كيفر نقارت مرك سياست كيفري2در برخورد تفنينطي بطا جطرائم

از تركي

حاصل شد و به نقارت ديگر سياست كيفري همطان سياسطت تفنينطي مطيباشطد .سياسطت كيفطري در
چارچوب حقوق كيفري و در محدوده تدابير و اقدامات دولت و قواي نمطومي و قطوانين موضطونه اسطت
سياست كيفري واكنش نملي در ققال فعل يا ترك فعلي كه بيطانگر ضطديت نليطه ارزشهطاي اساسطي
متقلور در نظم نمومي است.
رابطه سیاست كیفري و سیاست جنائی
از سوي دان شمندان براي تش ي

و تفكيك ميان سياست كيفري و سياست جنطائي دو معيطار

محرح شده است:
مفهوم مضي سياست جنايي
مفهوم موسع سياست جنايي
گفتار اول :سیاست كیفري و مفهوم مضیق سیاست جنایی
سياست كيفري صرف اقدامات سركوبگرانه در برخورد بطا جطرم مطيباشطد و سياسطت
جن ايي رابحه نموم و خصوص من وجه با سياست كيفري دارد .القته «سياست جنايي خود يك رويكطرد

- Criminal policy1
 - 2گفتني است منظور از سياست كيفري در اين نوشتار ،مجمونه قواند حقوقي كيفري است كه واكنش دولت نسقت به
جرايم و مجرمان را سازمان مي دهد .به نقارت ديگر سياست كيفري در اين معنا ،چاره انديشي دربارة جرم با كمك كيفر است
و اين تعقير با مفهوم سياست جنايي به معناي سازمان ب شيدن به مقارزه نليه بزهكاري با استفاده از طرق م تلف به صورت
يك مجمونه سازمان يافته تدابير كيفري و غير كيفري كه توسط نهادهاي دولتي و غير دولتي براي پيشگيري از جرم و
انحراف ات اذ ميگردد ،متفاوت است.
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كالن به پديده جرم »1ميباشد و مفهومي ميان رشتهاي است كه بطا اقسطام تقنينطي ،اجرايطي و قضطايي
خود سعي در ات اذ تدابير نليه پديدههاي مجرمانه دارد« .در مفهوم مضي سياست جنايي را ميتطوان
همان سياست كيفري دانست »2.به نقارت ديگر به نظر ميرسطد كطه سطيايت جنطايي ،تطدبير و حكمطت
تقنيني دولت در مقابل جرم است .در نگاه مضي به سياست جنايي ميتوان معادل حقطوق كيفطري يطا
3
سيستم كيفري مقتني بر جرم ،مجازات و قانون را يافت.

سیاست كیفري و مفهوم موسع سیاست جنایی
سياست جنايي به تعريف مارك آنسل همراهي «نلم مشاهده» و «هنر راهقرد – اصولي و نظام
يافته واكنش ضد اجتماني »4است .با اين تعريف پي مي بريم كه سياست جنايي در مفهوم موسطع خطود
در سح معادل لغوي يا اصحالح توصيفي نمانده و معادل حقوق كيفري يا جرمشناسي محدود نمانده و
خود داراي مفهومي مستقل و رشته محالعاتي نوبني شناخته ميشود .سياست جنايي در نمل يعني يك
استراتژي همه جانقه و بررسي وقايع از نظر قانوني قضايي ،اداري و اجرائي با تجربطههطاي انجطام شطده و
نتايج بدست آمده كه با سنجش و محالعه و پايش واكنش اجتماني مناسط

نليطه بزهكطاري را تجطويز

ميكند.
سياست جنايي موسع نه يك رشته نلمي بلكه يك پديده جامعهنگر است چرا كه هطر اجتمطاع
انساني به محض تشكيلف نليه بزهكاري كه موجوديتش را تهديد ميكند واكنش خاص خطود را ات طاذ
مي كند.

 -1نجفي ابراند آبادي ،دكتر نلي حسين ،درآمدي به جنقه هاي م تلف سياست جنايي در ققال موادم در ،مجمونه
مقاالت همايش بين المللي نلمي -كاربردي جنقه هاي م تلف سياست جنايي در ققطال مطواد م طدر ،جلطد ( 1تهطران ،نشطر
روزنامه رسمي كشور ،)1379 ،ص 22
 -2مرتضوي ،سعيد ،قاچاق مواد م در و روان گردان ،انتشارات مجد ،سال  ، 1388ص 35
 3باصري ،نلي اكقر ،سياس ت جنايي (داخلي و بين المللي) مواد م در ،انتشارات خرسندي ،چاپ اول،1386 ،ص28
 -4آن  ،مارك -دفاع اجتماع ،ترجمه دكتر آشوري و نجفي ابرندآبادي ،نشر دانشگاه تهران ،ج  ،1375 ،3ص 51
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1
القته به نظر خانم «كريستين الزرژ» سياست جنايي با مفهوم موسع به معناي زير است« :غطور

و تفح

منتقدانه و ريشه يابي پيرامون پديده مجرمانه ،رمزيابي پديده مجرمانه و وسايل به كطار گرفتطه

شده براي مقارزه نليه رفتارهاي انحرافي يا مجرمانه و نيز يك استراتژي حقوقي و اجتماني مقتنطي بطر
مقاني برگزيده ايدئول وژيك با هدف پاسخ دهي واقع گرايانه به پيشگيري و سركوبي پديطده مجرمانطه بطه
معاني وسيع كلمه».

2

در مفهوم موسع از سياست جنايي ارتقا معناداري بين سياست كيفري و جنايي وجود نطدارد
و تنها ميتوان گفت كه سياست كيفري يا همان مجازاتهطاي وضطع شطده بوسطيله قطوانين و مقطررات
موضونه يك ابزار از ابزارهاي متعدد و متنوع سياست جنايي است.

قاچاق مواد مخدر روانگردان
3
قاچاق يك جرم سازمان يافته فراملي است ،از آنرو كطه ارتكطاب آن معمطوالت از سطوي بانطدهاي

تقهكار كه داراي تشكيالت و مركزيتي ميباشطند انجطام مطيگيطرد و مضطافا ايطن بانطدها بطا اسطتفاده از
تشكيالتي كه در كشورهاي م تلف از آن برخوردارند مرزهاي كشورها را در مي نوردند و جرايم خود را
به فراسوي مرزهاي يك كشور ميكشانند.
قاچاق
الف  :مفهوم لغوي

 1الزرژ،كريستين،درآمدي بر سياست جنايي ،ترجمه ي نلي حسطين نجفطي ابرنطد آبطادي ،نشطر ميطزان ،چطاپ اول،
1382ص10
 -2حسيني ،سسيد محمد ،سياست جنايي در اسطالم و جمهطوري اسطالمي ج  ،1انتشطارات دانشطگاه تهطران،
 ،1383ص 23
 3مرتضوي ،سعيد  ، ) 1388( .قاچاق بين المللي مواد م در و روان گردان  ،انتشارات مجد  ،تهران .ص44

،1
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«قاچاق كلمه اي است تركي و به معني برده و ربوده و آنيه ورود آن به كشور و يا معامله آن از
طرف دولت ممنوع است مي باشد .قاچاقيي كسي است كه مال التجاره ممنوع الورود يا ممنوع المعامله

1
را بدون كس اجازه از دولت و يا پرداختن گمرك وارد كند يا بفروشد؛ آن كه كاال از بيراهطه بگذرانطد».
در فرهنگهاي التيني به جاي اين واژه از واژه «اسماگلينگ» 2و «ترافيكينگ» 3استفاده ميكنند.
ب  :مفهوم حقوقی
با محالعه و مداقه در قوانيني متفرقه از جمله قانون انحصطار تجطارت خطارجي ،قطانون مجطازات
مرتكقين قاچاق و قانون امور گمركي مي توان گفت قانونگذار تعاريف بعضطات مشطابهي را از قاچطاق ارائطه
داده است .اما نكته حائز اهميت اين است كه در مقررات مواد م در ايطران لفطظ قاچطاق تعريطف نشطده
است .ماده « 1قانون مجازات مرتكقين قاچاق مصوب  »1312/12/29نيز بدون آنكطه قاچطاق را تعريطف
كرده باشد براي نمل قاچاق اموال -موضوع ماده مزبور -به ننوان جرم ،مجطازات تعيطين كطرده اسطت و
ماده « 45قانون مجازات مرتكقين قاچاق مصوب  »1312نيز در مورد قاچاق مقرر داشته است« :مقصود
از اين قاچاق اسلحه ،وارد كردن به مملكت يا صادر كردن از آن يا خريد و فطروش يطا حمطل و نقطل يطا
م في كردن يا نگاه داشتن آن در داخل مملكت است» و «منظور از قاچطاق اشطياي ممنطوع الطورود يطا
ممنوع الصدور ،وارد كردن اشياي ممنوع الورود به خاك ايران ....است 4
».
مواد روانگردان
در حقوق داخلي و در قانون مربو به مواد روانگردان تعريفطي از مطواد روانگطردان بطه نمطل
نيامده است ولي كنوانسيون مواد روان گردان مصوب  1971سازمان ملطل متحطد مطواد روان گطردان 5را

 -1ده دا ،نلي اكقر ،لغت نامه  ،تهرانف چاپ سيروس ،1339 ،ص 18
- Smuggling2
- Traffiking3
 -4مجمونه قوانين و مقررات مقارزه با موادم در ،اداره كل تدوين و تنقي قوانين و مقررات رياستجمهوري- ،چاپ
اول  ،83ناشر معاونت پژوهش تدوين و تنقي قوانين و مقررات رياستجمهوري.
 - 5پسيوكوتروپ
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شامل هر ماده انم از طقيعي يا صنعتي ميداند كه در فهرستهاي چهار گانه ضميمه كنوانسيون مزبور،
درج شده است.
شايد بهترين تعريف از مواد روانگردان تعريفي باشد كطه مطاده 1قطانون الحطاق بطه كنوانسطيون
 1988از مواد روانگردان ارائه داده است كه اين خود نشانگر بي مقاالتي قانونگذار كشور ايطران بطه مطواد
1
روانگردا ن است چرا كه در قانون اصالحي سال  1389گرچه به جرم انگاري خاص مواد روانگردان

دست زده است ولي نتوانسته است تعريفي درخطور ،درخصطوص ايطن مطواد ارائطه دهطد تطا بتطوان مطواد
روانگردان جديد را به صورت گزينشي جرم انگاري نمود و مواد روانگردان صنعتي دارويي كه كامال قابل
اختال با مواد روانگردان جديد غيردارويي است را بازشناسايي كرد.
"مواد روانگردان" دربند

ماده  1قانون الحاق به كنوانسيون  1988سازمان ملل متحطد بطراي

مقابله با قاچاق مواد م در وروانگردان كه از قوانين داخلي كشور ما ميباشد ،به شرح زير تعريف گرديده
است:
«داروهاي روانگردان به معناي هرگونه ماده طقيعي ويا تركيقطي منطدرج در جطداول 1،2،3و 4
2
كنوانسيون داروهاي روانگردان مصوب  1971ميباشد».

در بندهاي 1و 2بند الف فراز ماده  2قانون الحاق به كنوانسيون مواد روانگردان اثرات زير بطراي
مواد روانگردان ذكر شده است:
انتيادآور ،تحريك ويا سست شدن سيستم نصقي مركزي كه منجر به توهم ويطا اختالالتطي در
گردد.
كاركرد حركتي يا افكار يا رفتار يا درك يا خل ويا خوي مي 3

 - 1مجمونه قوانين و مقررات مقارزه با موادم در ،اداره كل تدوين و تنقطي قطوانين و مقطررات رياسطتجمهوري- ،
چاپ اول  ،91ناشر معاونت پژوهش تدوين و تنقي قوانين و مقررات رياستجمهوري.
 2غنجي  ،نلي  ، )1386( .كليات موادم در  ،تهران  ،معاونت آموزش ناجا .ص37
 3رحمدل ،منصور ،سياست جنايي ايران در ققال مواد م در ،انتشارات سمت ،سال ، 1386ص23
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در قانون داخلي ايران نيز در سال  1354قانون خاصي تحت ننوان قانون مربو به مطواد روان
رسيده است كه مطواد مزبطور غيطر از مطواد م طدر

گردان متشكل از ( )12ماده و ( )2تقصره به تصوي
1
هستند

مواد روانگردان  :مواد روانگردان به موادي گفته ميشود كه در فهرستهاي چهارگانه ضميمه
قانون مندرج است .وزارت بهداري در صورت توصيه كميسيون مواد م در سازمان ملل متحد ميتوانطد
در فهرستهاي چهارگانه مذكور با تصوي هي أت وزيران تجديد نظر نموده و مرات را به وسيله روزنامه
رسمي كشور  ...و جرايد كثير االنتشار انالم نمايد .اين تغييرات پ

از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار

2
الزم الرنايه خواهد بود( .ماده  1قانون مربو به مواد روانگردان مصوب )1354/2/8
3

پاسخهاي ناظربه قاچاق موادروانگردان
آثار م رب موادم در و روان گردان و شدت و وسعت روزافزون آن در كشور ،لطزوم برخطوردي
مناس  ،هماهنگ و منحقي را به صورتي همه جانقه مي طلقد در اين رهگذر بدون داشتن مقرراتي همه
سونگر و منحق با وضعيت فعلي و پيش بيني آينده قاچطاق موادم طدر و افطراد درگيطر در آن تطوام بطا
ضمانت اجرايي دقي  ،متناس و نلمي ،امكان كاميابي را غيرممكن ميسازد .مجازاتهطا و راهقردهطاي
كاربردي در سياست جنايي درباره ي پيشگيري از جرايم موادم در و اصالح مجرمان بايطد متناسط بطا
زياني باشد كه جرم مرتك شده ،به فرد ،اجتماع و محيط زيست وارد ميكند ،چنان كه مجازات انطدام
و مصادرهي اموال دربارهي مجرمان قاچاق نمدهي مواد م در اجرا ميشود ،ولي براي مصرفكننطدگان
مواد م در مجازاتهاي سقك مقرر شده و حتي طق ماده  15قانون فعلي مقارزه با مواد م طدر بطا آن
كه انتياد جرم است به كليهي معتادان اجازه داده شده به مراكز مجازي كطه از ططرف وزارت بهداشطت،
درمان و آموزش پزشكي مش

ميگردد مراجعه و نسقت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند.

 1همان ،ص24
 2ترمينولوژي حقوقي-كتاب الكترونيكي  ،دانشگاه نلوم انتظامي

. Audition des enfants dans le process.3
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پاسخهاي كیفري سركوبگر
 -1قوانين و مصوبات متعددي در كشور در حوزهي مواد م در وروانگردان وجود دارد.
 -2در حالحاضر مهمترين قانون در ارتقا با مواد م در ،قانون اصطالحيه ي مقطارزه بطا مطواد
م در مصوب تش ي

نظام در سال  1376است .قطانون اصطالحي مصطوب  1389/5/9آخطرين قطانون

مقارزه با مواد م در است كه تاكنون معتقر و الزم االجرا ميباشد .در اين اصالحيه از يك سو تغييرات و
نرمشهايي در سياست جنايي تق نيني نسقت به افراد معتاد انجام شده و از سوي ديگر ،به همكاري بين
المللي در زمينه مقارزه با مواد م در و سازمان يافته بودن اين جرايم توجه بيشتري به نمل آمده است؛
از جمله اينكه :در بندهاي م تلف قانون ساب پ

از نقارت «مواد م در» نقارت «يطا روانگردانهطاي

صنعتي غيردارويي» افزوده شد كه با اين كار مقارزه با مواد م در صنعتي و روانگطردان نيطز جطديتطر و
قانونمندتر انجام خواهد گرديد.
 -3در مضمون هاي اول و چهارم سند چشم انداز بيست ساله ي كشور (تا  )1404بطه موضطوع
جامعه ي سالم برخوردار از رفاه ،امنيت اجتماني به دور از فساد و ...تاكيد شده است.
 -4در سياستهاي كلي برنامه ي چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماني و فرهنگطي كشطور نيطز در
ب ش هاي اجتماني و فرهنگي تاكيداتي در اين زمينه شده است.
 -5در ماده ي  97قانون برنامه ي چهارم بر تدوين طرح ملي مقارزه با مواد م در و روانگردان
تاكيد شده است كه سند توسعه فراب شي آن نيز تدوين و ابالغ شده است.
 -6مقارزه همه ج انقه با مواد م در و روان گردان و اهتمام به اجراي سياست هاي كلي با مطواد
م در يكي از بندهاي سياست هاي كلي برنامهي پنجم توسعه كشور است.
 -7طق قانون موجود در كشور ،انتياد جرم تلقي ميشود ولي كساني كه بطراي درمطان اقطدام
ميكنند از اين قانده مستثني هستند.

4- nonpenal repressive responses
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 -8اصالحيه قانون مقارزه با مواد م در در  1389/4/12توسط مجمع تش ي

مصلحت نظطام

تصوي شده است.

نتیجه گیری:
مسأله مواد روانگردان داراي اهميت بااليي است ،چرا كه هدف اساسي اقطداماتي كطه در مطورد
مجرمين مواد روانگردان صورت ميگيرد اصالح و تربيت دوباره آنها براي زندگي اجتماني و ممانعت از
تظاهرات شديدتر و خحرناك تر مجرمانه از طرف آنان در آينده است ،بزهكاري بزهكاران مواد روانگطردان
در بيشتر موارد با خشونت بوده و نمدتات با مقاصد و حسابگريهاي شريرانه همراه است ،بزهكطاري آنطان
در واقع نتيجه طقيعي يا غيرطقيعي زندگجي و شرايط آنها است به لحاظ همين تفاوتهطا برخطورد بطا
بزهكاري ن ست نيازمند شناسايي نمي ش صيت و در نظر گرفتن شرايط فردي و وضطعيت اجتمطاني
وي و در نهايت انت اب اقدامات مناس كيفري و غير كيفري انم از مدني و اجتماني است.
ندم هماهنگي بين سازمان هاي ذيربط در امر مقارزه با مواد روانگردان و انجام كارهاي موازي و
بعضا خنثي كننده همديگر و كاستيهطايي در قانونگطذاري ،م صوصطا قطانون اصطالحي مصطوب 1376
و 1354كه القته اين مشكل با اصالح قانون مقارزه با مواد م در در مردادماه  1389تا حدودي حل شده
است گرچه داراي نواقصي در خصوص جرم انگاري برخي مواد روانگردان مطيباشطد از نطواق

سياسطت

كيفري جامع است.
متعاق
تمهيداتي مناس

موارد ننوان گرديده مسلمات خروج از اين شرايط امكانپطذير ن واهطد بطود مگطر آنكطه
ات اذ گردد .به نظر ميرسد چون جرايم مواد م در و روانگردان امطروزه يطك معضطل

جهاني ميباشد ،نيازمند تدبير و برنامه ريزي دقيقي ميباشد .جرايم بزرگ و مجرمين بزرگ و خحرناك
نياز به سياست جنايي بزرگي دارد .اين سياست جنايي هم به پيشگيري بايد نظر داشته باشطد ،هطم بطه
مقارزه و هم به كمك به افرادي كه مصرف كننده و يطا بيمطار هسطتند.در ايطن مسطير همكطاري دولطت،
حاكميت ،نهادهاي داخلي و بين المللي ،جامعهي مدني ،جامعهي رسمي و غيررسطمي الزم اسطت .بطه
نقارت ديگر بايد قايل به يك سياست جنايي مشاركتي به جاي سياست كيفري بود.
پاسخهاي كيفري در حقوق ايران انم از حق  ،اندام ،شالق ،جريمه نقدي و پاسطخهطاي غيطر
كيفري انم از انضقاطي ،مدني و بانكي پيش بيني شده است و مواد روانگردان نيز منحق با كنوانسطيون
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هاي بين المللي دسته بندي شدهاند .
به طور كلي در سياست كيفري توجه به مسائل زير ضروري است:
ط شناخت مشرونيت و آثار مجازاتي كه اِنمال ميشود؛
ط شناخت دقي ِ هدف از اِنمال مجازاتها؛
ط آگاهي نموم مردم و مجازات شونده از اهداف اِنمال مجازاتها؛
ط تجديدنظر مداوم در مجازات و متناس كردن آن با شرايط روز؛
ط هماهنگ بودن ابزار مجازات با هدف از اِنمال مجازات
پيش بيني مسلوليت كيفري اش اص حقوقي است؛ زيطرا در بسطياري از مطوارد شطركتهطايبزرگ جهاني در زمينه جرايم مواد م در فعاليت دارند
 نظارت داروخانه هاي اينترنتي كه مشوق و ارائه كننده مواد تحت كنترل بدون نس ه پزشطكهستند زيرا اين كار محاب ماده  10كنوانسيون مواد م در و روانگردان  1971ممنوع است.
اين سي است قانوني كه فعال وجود دارد قابل دفاع نيست ،هرچند سعي شده است كطه معايط
قانون ققلي برطرف شود ،ولي خود موج بروز مشكالتي شده است.
براي مقارزه موثر با مواد م در بايد به زمينهها و جنقههاي م تلف از جمله نقش فقر ،بيكطاري
و تقعيض ،شرايط اجتماني و فرهنگي ،سازوكا ر اقتصادي قاچاق و توزيطع مطواد م طدر ،ارزش افطزوده و
انگيزههاي قاچاق و مسائلي از اين دست نيز توجه كرد.
پیشنهادها:
با توجه به جوان بودن جمعيت و اينكه آينده كشور به دست همين نسل موجطود اداره خواهطد
شد ،ضروري است كه در بعد برنامه ريزي كيفري فعاليت دوصدچنداني صورت گيرد لذا بايد به موضطوع
از دوبعد نگريست:
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ن ست -ك اهش تقاضا؛ افراد معتاد موجود در كشور بايد در يك اقدام اساسي وبرنامهريزي شده
تحت پوشش قرار گيرند و از طرف ديگر از ابتال افراد جديد به مواد م در وروانگردان جلوگيري شود.
دوم -ك اهش نرضه؛ از واردات مواد م در نيز ب ايد به جِد جلوگيري شود و ازدر دسطترس قطرار
دادن اين مواد دربين افراد جلوگيري به نمل آيد.
با نگاهي به گذشته ميتوان گفت كه بيشترين همت ملي در ب ش دوم متمركز شده و با صرف
بودجه هاي كالن و نيروي انساني و تجهيزات فيزيكي به صورت انسداد مرزها ،حفر خندقها در مرزهطا و
تعقي

و مراققت و درگيري مسلحانه و امثال آن سعي شده است كه از ورود مواد م در وروانگردان بطه

داخل كشور جلوگيري شود كه القته يكي از اركان اساسي پيشگيري هم همطين ب طش كطاهش نرضطه
مواد م در و روانگردان محسوب ميشود .ولي بايد پذيرفت كه در ب ش اول يعني كاهش تقاضطا اقطدام
جديِ كمتري به نمل آمده است .زماني كه تقاضا وجود دارد ،موادم در وروانگردان به هر طريقطي كطه
شده وارد كشور مي شود ،حتي اگرآن را در داخل معده افراد قاچاقيي جاسازي كنند.
ضرورت توسعه و تقويت فعاليت هاي پيشگيري از مصرف موادم در در سح مراكز آموزشي (از
دورا ن مهد كودك تا آموزش نالي) بصورت پيوسته ،منسجم و برنامهريزي شده امري بديهي ميباشد تا
بدين ترتي شاهد مصونسازي يك سوم جمعيت كشور باشيم.
به نظر نگارنده م في كاري و اجتناب از بردنِ نامِ روانگردانها در مطدارس و مجطامعي بطا سطن
پايين تر نه تنها كارِ سنجيدهاي نيست بلكه غلحي فاحش و نادرسطت اسطت .در تحقيقطات انجطام شطده
بيشتر افرادِ در سن رشد ( 14تا  20سال) نشناختن صحي روانگردانها را ناملي براي مصطرف ابتطدايي
خود مي دانستند چرا كه امروزه هر فردي مواد ت ديري مانند هروئين و ترياك را ميشناسد ولطي وقتطي
هر ماه و چه بسا كمتر ،يك روانگردان جديد با نام هاي جديد و ماركهطاي م تلطف وارد بطازار مصطرف
ميشود قحعا شناختن همه آنها ،كار سادهاي ن واهد بود.
در مورد سوء مصرف و انتياد به موادم در بايد سياستگطذاري در جهطت پيشطگيري ،كطاهش
آسي  ،درمان ،جلوگيري از نود افراد در حالِ ترك و جرم زدايي باشد ،زيرا تحقيقات ميطداني و تجربطه
طوالني مدت تاييد ميكند كه سياست سركوب در مورد سوء مصرف موادم در و انتيطاد بطه آن نتيجطه
ب ش نقوده و ن واهد بود و لذا در حقوق جزاي موادم در بايد از سياست جنايي افتراقي تقعيت كطرد و
در آخر نيز پيشنهادهاي نملي تر را به ننوان راهكارهاي اساسي و پيشگيرانه در زمينه مقابله كيفطري
بيان ميشود:
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 اصالح قانون ،نه تشديد :برخي ازجرم شناسان معتقدندكطه بطراي پيشطگيري بطا ايطن معضطلاجتماني و خانوادگي اصالح قانون الزم است و تشديد مجازات نتيجه اي معكوس دارد و بيان ميدارند:
متاسفانه نظام قضايي و قانونگذاران اكثر كشورهاي جهان هميشه از بزهكاران نق ترهسطتند
و به طور طقيعي مانند جرايم رايانهاي و الكترونيكي ،بعد از ايجاد و شيوع جرم ،به تطدوين قطانون اقطدام
ميكنند.
تشديد مجازات نتيجهاي معكوس دارد؛ قانونگذار بايد به اصالح قوانين بپردازد.
با برنامهريز ي هاي م تلف درشرايط اجتماني ،اقتصطادي و فرهنگطي مطيتطوان از روي آوردن
جوانان به اين مواد جلوگيري كرد و قانونگذار بايد بر اساس نتايج نلم جرم شناسي و جامعهشناسي بطه
اصالح قانون بپردازد.
 تشديد مجازات در كنار فرهنگ سازي :برخي ديگر از جرم شناسان معتقدند بايد براي مقابلهكيفري به فرهنگ سازي دست زد و تشديد مجازات كفايت نمي كند كه القته ميتوان صحت اين نظريه
را با توجه به افزايش استعمال مواد روانگردان در ميان تحصيلكردهها مورد خدشه قرار داد.
 اقدامات تاميني متناس  :راهكارسوم كه شايد امروزه بهترين راهكطار باشطد اقطدامات تطامينيمناس با اينگونه جرائم است چنانكه برخي از حقوقدانان معتقدند درخصوص معتاد ،فقط بايطد اقطدام
تاميني اجقاري به كاربرد؛ نه مجازات به تنهايي چاره سازاست و نه توصيه به معتاد بطراي تطرك انتيطاد
خود .اگر مراكز بازپروري موفقيت چنداني در نمل نداشتند بايد در نحوهي اداره و امكانطات ايطن مراكطز
تجديد نظر ميشد نه اين كه به كلي اين مراكز از دور خارج ميشد .خالء اين مراكز موج شده تا حتي
كساني كه داوطلقانه حاضر به ترك انتياد ميشوند و خود را به دادگاه معرفي ميكنند بطا تحمطل چنطد
ضربه آزاد شوند و از مراجعه خود به دادگاه هم پشيمان شوند.
منابع:
-

آن  ،مارك -دفاع اجتماع ،ترجمه دكتر آشوري و نجفي ابرندآبادي ،نشر دانشگاه تهران ،ج
1375 ،3

فصلنامه دانش انتظامي سمنان  /سال چهارم /شماره شانزدهم/تابستان 1394

110
-

باصري ،نلي اكقر ،سياست جنايي (داخلي و بين المللي) مواد م در ،انتشارات خرسندي،
چاپ اول1386 ،

-

ترمينولوژي حقوقي-كتاب الكترونيكي ،دانشگاه نلوم انتظامي

-

ده دا ،نلي اكقر -لغت نامه ده دا -انتشارات دانشگاه تهران -چاپ سيروس-13517 -

-

رحمدل،منصور ،سياست جنايي ايران در ققال جرايم مواد م در ،انتشارات سمت1386 ،

-

حسيني ،سسيد محمد ،سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي ج  ،1انتشارات دانشگاه تهران،
1383 ، 1

-

غنجي ،نلي  ، )1386( .كليات موادم در ،تهران ،معاونت آموزش ناجا .

-

الزرژ،كريستين،درآمدي بر سياست جنايي ،ترجمه ي نلي حسين نجفي ابرند آبادي ،نشر
ميزان ،چاپ اول1382 ،

-

مجمونه قوانين و مقررات مقارزه با موادم د ،اداره كل تدوين و تنقي قوانين و مقررات
رياستجمهوري ،چاپ اول  ،83ناشر معاونت پژوهش تدوين و تنقي قوانين و مقررات
رياستجمهوري.

-

مجمونه قوانين و مقررات مقارزه با موادم در ،اداره كل تدوين و تنقي قوانين و مقررات
رياستجمهوري - ،چاپ اول  ،91ناشر معاونت پژوهش تدوين و تنقي قوانين و مقررات
رياستجمهوري.

-

مرتضوي ،سعيد ، )1388( .قاچاق بين المللي مواد م در و روان گردان ،انتشارات مجد،
تهران.

-

نجفي ابرندآبادي ،نلي حسين ،درآمدي به جنقه هاي م تلف سياست جنايي در ققال مواد
م در ،مجمونة مقاالت (س نراني هاي داخلي ) ،جلد اول ،همايش بين المللي نلمي
كاربردي جنقههاي م تلف سياست جنايي در ققال مواد م در ،انتشارات روزنامه رسمي
1379

