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است که معاهدات بینالمللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع میپردازند .جمهوری اسالمیایران
بهعنوان نظام مبتنیبر کرامت و ارزش واالی انسان برای مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن
پیوستن به معاهدات بینالمللی مرتبط ،تالش کرده با اعمال مجازات شدید ،ارتکاب جرائم مذکور را به
حداقل برساند اما اعمال مجازات بدنی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت دانسته شده و وا کنشهایی را
در پی داشته است.
در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است ،مجازات یا رفتارهای
بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز منع و بر تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» تأ کید شده
است .دادگاههای ایران با تلقی جرائم مرتبط با مواد بهعنوان «خطیرترین جرائم» ،اعمال مجازات بدنی
را برای کنترل جرائم مرتبط با مواد ضروری و غیرمغایر با تعهدات بینالمللی دولت دانستهاند .با توجه به
نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و گرایش جهانی بر عدم اعمال مجازات بدنی ،دادگاههای ایران
باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود اعمال مجازات بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از
مسئولیت بینالمللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.
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مقدمه
سالهاست مفاهیم «قواعد آمره بینالمللی» و «تعهدات در قبال همه» 1بیانگر وجود جامعه
بینالمللی و ضرورت حفظ منافع و ارزشهای مشترک است .بهدلیل فقدان قدرتی برتر از
قدرت دولتها« ،مشارکت و همکاری تمام اعضای جامعه بینالمللی ،بهویژه دولتها در
حفظ نظم عمومی بینالمللی و مقابله با هر عاملی که چنان نظمی را در معرض خطر قرار
دهد ،بهعنوان ضرورتی اجتماعی و الزام حقوقی مطرح میشود» (دلخوش.)18 :1390 ،
امروزه گروههای تروریستی و باندهای قاچاق مواد مخدر و روانگردان در قارههای
مختلف ،بهصورت سازمانیافته فعالیت دارند .با وجود ارتباط معنادار بین قاچاق مواد
مخدر و روانگردان با سایر جرائم سازمانیافته فراملی از قبیل تروریسم 2،قاچاق اسلحه و
ً
پولشویی میتواند بنیانهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جوامع و نهایتا نظم
و امنیت بینالمللی را به مخاطره اندازد .ازاینرو دولتها با انعقاد معاهدات بینالمللی
تالش کردهاند به مقابله با جرائم مذکور برخیزند .دولت ایران ضمن پیوستن به ا کثر
معاهدات مرتبط ،همانند برخی دولتهای دیگر ،با اتخاذ سیاست جنایی امنیتگرا،

3

نظام عدالت کیفری خود را به مجازاتهای سختگیرانه ازجمله «مجازات بدنی» 4،مجهز
کرده و آن مجازاتها را در به حداقل رساندن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد ،مؤثر و منطبق با
تعهدات بینالمللی خود در زمینه مقابله با جرائم دانسته است.

5

با توجه به اینکه اعمال سیاست جنایی امنیتگرا ،میتواند موجب کمرنگ شدن
1. Obligations Erga Omnes

 .2پارا گراف  4قطعنامه  1373شورای امنیت سازمان ملل متحد ،مصوب  28سپتامبر  2001تروریسم را چالش
جدی جامعه جهانی و تالش در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی برای مقابله با آن تأ کید کرده است .نک:
.United Nations S/RES/1373, 2001, para. 4
 .3برای آشنایی بیشتر با سیاست جنایی امنیتگرا و تأثیر آن بر جامعه و جرائم نک :غالمی و رحیمی.159-189 :1388 ،
4. Corporal Punishment

 .5بند « »8پاسخ دولت جمهوری اسالمی ایران به پیشنویس گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به هفتادمین
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مورخ  15ا کتبر  2015و بند « »10پاسخ دولت جمهوری اسالمی ایران به
پیشنویس گزارش همان گزارشگر به هفتادویکمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مورخ سپتامبر 2016
قابل دسترس درhttp://www.iranrights.org/fa/library/document/2896 (11 March 2016( :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/27/742671/
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ارزشها و نقض برخی تعهدات حقوق بشری شود؛ 1سؤال اصلی این است که دامنه تعهد
دولت به مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان تا چه حد است؟ اهمیت این
سؤال اینجاست که بهرغم ضرورت تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» و ممنوعیت
شکنجه ،مجازاتها یا رفتارهای غیرانسانی ،بیرحمانه و خوارکننده در اسناد بینالمللی
ازجمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،تعریفی از جرائم موصوف در آن اسناد
ارائه نشده و امکان تفسیرهای متفاوت وجود دارد.
در این پژوهش در مبحث اول ،تالش میشود با تبیین مفهوم جامعه بینالمللی و
تعهد دولتها در قبال ارزشهای آن و همچنین ضرورت همکاری دولتها و تعهد آنها به
مقابله با جرائم بینالمللی و رعایت اصول دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد .سپس در
مبحث دوم تعهد دولت ایران به مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان :چالشها
و راهکارها میپردازد .این جرائم با استناد به معاهدات بینالمللی مرتبط ،رویه دولتها و
نهادهای نظارتی حقوق بشری که جرائم مرتبط با مواد ،در زمره «خطیرترین جرائم» قرار
میگیرند و اعمال مجازات بدنی در آن جرائم ،ازمنظر حقوق بینالملل بشر و تعهدات
بینالمللی دولت ایران ازجمله تعهدات ناشی از میثاق 2قابل توجیه است یا خیر تحلیل
میشود و ظرفیتهای قانونی موجود برای تعدیل مجازات بدنی مقرر در قانون اصالح قانون
مبارزه با مواد مخدر ،تبیین میشود و درنهایت به جمعبندی و نتیجهگیری میپردازد.

 .1جامعه بینالمللی و تعهد دولتها در قبال آن
مدتهاست که از جامعه بینالمللی و منافع مشترک دولتها سخن به میان میآید .با توجه
به تساوی حا کمیت دولتها و نبود ابردولت یا دولت واحد جهانی ،اینکه چنین جامعهای
وجود خارجی دارد؛ دارای چه ساختار و اقتضائاتی است ،مستلزم بررسی و شناخت مفهوم
جامعه بینالمللی و ارزشهای آن و نیز تعهد دولتها در قبال آن است.
 .1بهمنظور آشنایی با تأثیر سیاست جنایی امنیتگرا بر ارزشهای حقوق بشری نک :نجفی ابرندآبادی.44 :1392 ،
 .2دولت ایران در تاریخ  1347/1/15میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی را امضا و در اردیبهشت  1354از تصویب
گذرانده است و بهاینترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.
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 .1-1جامعه بینالمللی و ارزشهای آن
از زمان شکلگیری مفهوم دولت ،تا مدتها روابط بین دولتها برپایه اصل رضایت و اراده آزاد
آنها استوار بود .این واقعیت را دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در سال  1927در قضیه
لوتوس ،بهخوبی تبیین کرد .دیوان در آن قضیه تصریح کرد :حقوق بینالملل که بهمنظور
تنظیم روابط بـین جوامع مستقل همزیست ،وضع و بهمنظور دست یـافتن بـه اهـداف مشترک
ایجاد شده از اراده آزاد دولتها که در کـنوانسیونها به ظهور رسیده یا بهوسیله رسومیاعالم
شده ،ناشی میشود ( .)PCIJ, 1927بنابراین تا سالها ،دولتها فقط در صورتی رضایت بـه
التزام در قبال قواعد حقوق بینالملل مـیدادند کـه نوعی ِع َوض وجود میداشت .درواقع،
حقوق بینالملل بر شکلی از تقابل متکی بود (رستمزاده .)21 :1384 ،پس از وقوع دو جنگ
جهانی و «مصائب غیرقابل بیان» 1،برای محفوظ داشتن نسلهای آینده از بالی جنگی
دیگر و ایجاد تحقق عدالت و حفظ کرامت و ارزش شخص انسان ،دولتها بهسوی همگرایی
و اشترا ک در سرنوشت گرایش پیدا کردند .آنها با ایجاد سازمان ملل متحد برای تحقق
اهداف خاصی ازجمله حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،حصول همکاری بینالمللی در حل
مسائل بینالمللی و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان ،حاضر
به تحدید حا کمیت خود به نفع ارزشهای مشترک شدند .این تحول و دگردیسی ،بهتدریج
باعث شکلگیری مفاهیم و قواعدی شد که نتیجه آن ،توجه هرچه بیشتر به منافع کل
بشریت بود و تا جایی پیش رفت که سخن از جامعه بینالمللی و ضرورت حفظ ارزشهای
آن به میان آمد.
در حال حاضر ،با به رسمیت شناختن تدریجی ،آرام و مـحتاطانه شـخصیت جامعه بینالمللی ،تا
حدودی از پرا کندگی و گسـیختگی بیرون آمــده و تــابع حقوق بینالملل شده و هویت خود را در ارزشهایی
یافـت کـه موجودیتش بر آنها متکی اسـت (فلسـفی )٣٠4 :١٣٧٩ ،و خـود منش أ تعهدات بینالمللی اعضا و
درواقـع ،متضمن یک نظام فرا گیر است کـه منفعت مشترک همه دولتها و بهطور غیرمسـتقم بشـریت را
دربرمیگیرد (زمانی و حسینی ا کبرنژاد .)319 :1394 ،در چنین جامعهای ،حرکت حقوق بینالملل
1. Untold Sorrow
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از مجموعه نظمهای حقوقی دوجانبه بهسوی یک نظم حقوقی سلسلهمراتبی و جهانشمول،
همزمان با روند جهانی شدن ،شدت یافت و تاجایی پیش رفت که از انسانی شدن حقوق
بینالملل و «جامعه انسانی جهانی» ،سخن به میان میآید ( .)Trinidad, 2010 :158هدف
غایی نظام حقوقی حا کم بر چنین جامعهای ،تحکیم و تثبیت حا کمیت دولتها نیست؛
بلکه تحقق نظم عمومی بینالمللی است که ماده و محتوای آن ،ارزشهای مشترک و
بنیادینی از قبیل صلح ،حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه ،توسعه ،محیط زیست و ...است.
ضرورت وجود چنین نظمی که مبنای آن ،رسیدن به «خیر مشترک» است ،انکارناپذیر
است( 1دلخوش .)17-18 :1390 ،در حال حاضر ،همه دولتهای ذینفع متعهد به حفظ
ارزشها و نظم عمومی بینالمللی هستند و باید با همه عواملی که به نوعی مخل آن است،
مقابله کنند و در مقابل آن وا کنش نشان دهند.
 .1-2تعهد دولتها به مقابله با جرائم بینالمللی و رعایت اصول دادرسی منصفانه
وقوع جرائم بینالمللی ،بهصورت سازمانیافته معضل نوین دنیای جدید است که میتواند
نظم عمومی بینالمللی را به مخاطره اندازد .دولتها بهعنوان مؤثرترین عضو جامعه
بینالمللی ،باید در چارچوب قواعد حقوق بینالملل ،درصدد مقابله با آن جرائم برآیند.
این تعهد دولتها ،درواقع تعهد در قبال کل جامعه بینالمللی و پایبندی دولتها به آن،
پایه و اساس حقوقی جامعه بینالمللی است ( .)Franck, 1995: 42از دهه  1990به بعد که
شورای امنیت ،میان حفظ صلح و امنیت جهانی با ضرورت مقابله با بیکیفرمانی جرائم
بینالمللی ،پیوندی نا گسستنی برقرار کرد و با ایجاد دادگاههای کیفری بینالمللی برای
یوگسالوی سابق و رواندا و ...دولتها را به همکاری در مبارزه با جرائم بینالمللی فراخواند،
میتوان ادعا کرد که همکاری دولتها در مقابله با جرائم بینالمللی از چارچوب سنتی
خویش ،یعنی همکاری داوطلبانه و مبتنیبر موافقتنامه خاص ،فراتر رفته و میتواند در
 .1دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خویش در سال  1951در قضیه اعمال شرط بر کنوانسیون منع و
مجازات ژنوسید و کنوانسیون وین حقوق معاهدات ( )1969با سخن راندن از قواعد آمره حقوق بینالمللی عام ،خیر
مشترک را بهعنوان مبنای نظم عمومی نمایان ساختهاند (دلخوش.)18 :1390 ،
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قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ،از پشتوانه اجرایی مستحکمی برخوردار باشد.
چنین امکانی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز که در سال  1998به امضا رسیده و
از اول ژوئیه  2002الزماالجرا شده ،مورد توجه قرار گرفته است .به موجب اساسنامه دیوان
کیفری بینالمللی« 1فجیعترین جنایاتی که موجب تشویش جامعه بینالمللی میشود
نباید بدون مجازات بماند و تعقیب مؤثر مرتکبان آن جنایات باید با اتخاذ تدابیری در سطح
ً
ملی و نیز تقویت همکاری بینالمللی تضمین شود» .افزایش نسبتا سریع تعداد دولتهای
طرف معاهده ،حکایت از آن دارد که همکاری دولتها در مقابله با جرائم بینالمللی از
پایههای محکمی در حقوق بینالملل برخوردار شده است (همان.)18-19 :
با این وجود ،نکتهای که در اینجا نباید از آن غفلت کرد ،این است که در مقابله با
ضدارزشهای جامعه بینالمللی ،باید همه ارزشهای آن جامعه ،بهعنوان یک کل ،در
نظر گرفته شود .ازجمله ارزشهای جامعه بینالمللی ،توجه به حقوق فرد انسانی است« .
نظام نو بینالمللی بر حمایت از حقوق بشر و سایر ارزشهای مشترک میان انسانها متمرکز
شده است» (فلسفی .)491 :1390 ،در این نظام ،ذینفع اصلی و نهایی «فرد انسانی» است
(تیگر شتروم .)85 :1389 ،در کنار تعهد دولتها به مقابله با جرائم بینالمللی ،تعهد آنها به
احترام به کرامت ذاتی انسانها ،حتی اشخاص متهم ،یکی دیگر از راهبردهای نوین جامعه
بینالمللی است که باید با اعمال موازین بینالمللی دادرسی ،رعایت شود.
برخی با ارائه نظرهایی همچون «تقابل حق و مصلحت» ،معتقدند چنانچه در برخورد
با جرائم ،بین حقوق افراد و مصالح جامعه تقابل ایجاد شود ،میتوان برای حفظ جامعه،
برخی از حقوق افراد ازجمله استانداردهای بینالمللی دادرسی را نادیده گرفت 2.این
اشخاص با طرح «الگوی کنترل جرم» که بیشتر خشن و سرکوبگر است؛ معتقدند در تعارض
میان حقوق متهم و جامعه ،این حقوق متهم است که باید قربانی مصالح جامعه و حفظ
امنیت شود .در مقابل ،عدهای دیگر با طرح الگوی دادرسی منصفانه ،ضرورت توجه به
 .1پارا گراف چهارم دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نک:

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf

 .2بهمنظور مطالعه بیشتر در این خصوص و نظرهای مخالف ،نک :قدیری بهرامآبادی.148-149 :1396 ،
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حقوق متهم را مطرح کرده و معتقدند ،گاه حقوق متهم بر حقوق جامعه رجحان مییابد.
این الگو با راهبرد دادرسی عادالنه و رعایت کرامت انسانی متهمان ،در پی برقراری عدالت
در فرایند کیفری است (قپانچی و دانشناری.)169 :1391 ،
بهنظر میرسد ،بهجای سخن گفتن از تقابل بین حقوق افراد و مصالح جامعه ،باید
در پی همگرایی و تعامل بین آنها بود .دادرسی منصفانه ،ظرف تحقق عدالت است و
مصالح جامعه ،محتوای آن .بدون وجود ظرف مناسب نمیتوان محتوای دلنشینی که
نتیجه آن طعم شیرین عدالت و امنیت باشد ،تدارک دید« .ا گر عدالت از جامعهای رخت
بربندد ،هیچ ارزشی در جهان برای زندگی انسان باقی نمیماند» (کانت .)192 :1388 ،به
اعتقاد صاحبنظرانی همچون بکاریا ،عدالت کیفری با حفظ و حراست هرچه بیشتر از
هر دو مقوله امنیت و آزادی است که معنا پیدا میکند (قدیری بهرامآبادی.)152 :1396 ،
امنیت مقولهای است بسیط که نمیتوان آن را جزء جزء کرد و فقط عدهای را برخوردار از
آن دانست (.)Zedner, 2005: 532
ً
تضمین امنیت بیشتر ،ضرورتا ،مستلزم نادیده گرفتن موازین بینالمللی دادرسی
نیست بلکه حا کمیت قانون است که امنیت پایدار را به ارمغان خواهد آورد .ازجمله لوازم
حا کمیت قانون ،تحقق دادرسی منصفانه با رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی
است .مواد ( 14 ،7 ،6و  )15میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ـ بهعنوان جامعترین
معاهده جهانی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی افراد ـ ناظر بر برخی استانداردهای
بینالمللی دادرسی است که بهترتیب به تبیین حق حیات ،ممنوعیت شکنجه ،رفتارها یا
مجازاتهای بیرحمانه ،خوارکننده و غیرانسانی ،تضمینهای شکلی دادرسی از قبیل اصل
تساوی اشخاص در مقابل دادگاهها ،اصل علنی بودن دادرسی ،اصل برائت ،حق داشتن
وکیل ،حق تجدیدنظرخواهی و اصل عطفبماسق نشدن قوانین میپردازد .طبق ماده ()4
میثاق ،فقط در صورت وجود خطر عمومیاستثنایی که حیات ملتی را تهدید کند ،با رعایت
ً
شرایط بسیار سختگیرانهای ،امکان تعلیق برخی تضمینهای شکلی دادرسی ،موقتا تا
زمان بقای حالت فوقالعاده وجود دارد؛ اما در همین وضعیت نیز بههیچوجه نمیتوان
موازین ماهوی بینالمللی دادرسی مندرج در مواد ( 7 ،6و  )15میثاق را معلق کرد.
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قاچاق مواد مخدر و روانگردان ،ازجمله جرائم بینالمللی است 1که سود سرشار ناشی
از ارتکاب آن میتواند در اختیار گروههای تروریستی و ضدانسانی قرار گرفته و درنتیجه،
تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی باشد .همچنین ،اعتیاد به آن مواد ،میتواند
ن خانوادهها و
سالمت انسانها ،بهویژه جوانان را به مخاطره اندازد و موجب فروپاشی کانو 
تباهی آینده فرزندان قربانیان آن جرائم شود 2.ازاینرو مقابله جدی با آن ،اولویت درجه اول
جامعه بینالمللی بهحساب میآید 3،با این وجود ،افراط در مقابله با آن ،میتواند دولتها
را با چالشهایی از منظر حقوق بینالملل بشر ،مواجه کند.

 .2تعهد دولت ایران به مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان :چالشها
و راهکارها
یکی از دولتهایی که بهدلیل نزدیکی با بزرگترین کشور تولیدکننده مواد مخدر (افغانستان)
و نیز وضعیت سیاسی خاص ،از یکسو در خط مقدم مقابله با جرائم مرتبط با مواد قرار دارد
و با صرف هزینههای مالی و جانی فراوان در تالش است تا آثار شوم ناشی از این مواد را در
جامعه بشری به حداقل برساند و ازسویدیگر ،مورد هجمههای حقوق بشری قرار گرفته،
دولت ایران است .اینکه گستره تعهدات دولت ایران در مقابله با جرائم مذکور تا چه حد
است و با چه چالشها و راهکارهایی در این خصوص مواجه است ،موضوع این قسمت از
پژوهش است.

 .1جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان از جرائم بینالمللی قراردادی هستند که به موجب معاهدات بینالمللی
منطقهای یا جهانی ،دولتها متعهد شدهاند برخی اعمال مرتبط با مواد مخدر و روانگردان را جرم بدانند و برای مبارزه
با آن همکاری کنند (شمسناتری و همکاران.)17 :1392 ،
 .2مصرف مواد مخدر و روانگردان علت و پایه بسیاری از جرائم ،بزهکاری وآسیبهای اجتماعی در کشور است .طبق
آمار ارائه شده ازسوی مدیرکل وقت دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال ،1392
علت  55درصد از طالقها 25 ،درصد از قتلها و 23درصد از نزاع و خشونتها مصرف مواد مخدر و روانگردانها بوده
است (صرامی.)27-29 :1393 ،
 .3در مقدمه کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب  ،1988تصریح شده که مقابله با آن
جرم ،مستلزم توجه فوری و تکلیف جمعی همه دولتها و باالترین اولویت ( )The Highest Priorityرا دارد.
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 .2-1تعهدات بینالمللی دولت و چالشهای پیش رو
توجه به کرامت ذاتی و ارزش واالی انسان و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی ،ازجمله
مبانی اصلی و اصول بنیادین نظام جمهوری اسالمیایران است (بند « »6اصل ( )2و بند «»1
اصل ( )3قانون اساسی) .ارتکاب جرم ،بهویژه جرائم مرتبط با مواد ،میتواند تهدیدی
برای آن ارزشها باشد .تصویب معاهدات بینالمللی و عضویت در این سازمانها ازجمله
راهکارهای دولت ایران برای مقابله بهتر با جرم و تحقق ارزشهای مذکور است.
دولت ایران بهعنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد 1در کنار سایر
دولتها ،ضمن اعالم اعتقاد و پایبندی خود به حقوق اساسی و کرامت انسانها ،متعهد
به انجام اقدامهای مقتضی بهمنظور حل مسائل بینالمللی و پیشبرد و تشویق احترام به
حقوق بشر و برطرف کردن تهدیدها علیه صلح و امنیت بینالمللی در قالب همکاریهای
بینالمللی است 2.بنابراین باید همسو با اهداف سازمان ملل متحد و با توجه به تصمیمها
و توصیههای ارکان آن سازمان ،اقدامهای مقتضی در زمینه مقابله با جرائم مرتبط با مواد
مخدر و روانگردان بهعمل آورد.

3

عالوهبر تعهدات کلی ناشی از عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد ،چند
کنوانسیون مهم بینالمللی ـ ازجمله ،کنوانسیون واحد مواد مخدر ( 19614اصالحی با

 .1بهمنظور مطالعه بیشتر درخصوص اعضای مؤسس یا اصلی سازمان ملل نک :موسیزاده.101 :1388 ،
 .2مقدمه بندهای « 1و  »3ماده ( )1و بندهای «ب» و «ج» ماده ( )55منشور ملل متحد ،ازجمله مقرراتی از منشور است
که درصدد تشویق دولتها به همکاری بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت و حل مسائل مختلف بینالمللی و تحقق
احترام به کرامت وحیثیت انسانی است.
 .3طبق ماده ( )9قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده
باشد؛ در حکم قانون است» .لذا دولت ایران بهعنوان عضو سازمان ملل متحد و طرف اساسنامه آن (منشور) ،نهتنها
باید زمینه اجرای تعهدات ناشی از منشور را فراهم کند؛ بلکه باید پایبند به تصمیمهای ناشی از ارکان سازمان ملل
متحد از قبیل مجمع عمومی و شورای امنیت نیز باشد نک :هاشمی .245 :1388 ،چرا که بهتبع عضویت در سازمان،
درواقع متعهد به اجرای تصمیمهای ارکان آن سازمان که در چارچوب اختیاراتشان اتخاذ شده نیز است .رویه قضایی
دادگاههای ایران حا کی از تمایل قضات ایرانی به این دیدگاه است .برای مالحظه نمونه رأی دادگاه ایرانی در این
خصوص نک :ساعد.118-122 :1383 ،

4. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.
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پروتکل  ،)1972کنوانسیون مواد روانگردان  19711و کنوانسیون مبارزه با قاچاق غیرقانونی
مواد مخدر و روانگردان  19882ـ بهطور خاص ،به موضوع تعهد دولتها به همکاری
برای پیشگیری و مقابله با جرائم مرتبط با مواد میپردازند .دولت ایران بهعنوان طرف
کنوانسیونهای مذکور 3،با وضع قانون مبارزه با مواد مخدر در  ۱۳۶۷/8/3توسط مجمع
تشخیص مصلحت نظام و بازنگری و اصالح آن در طول سالهای بعد ،درصدد برآمده تا با
پیشبینی مجازاتهای سنگین ،ارتکاب جرائم مرتبط با مواد را به حداقل برساند اما بهعلت
اعمال مجازاتهای بدنی ،بهعنوان ناقض حقوق بشر ،مورد انتقاد مراجع بینالمللی قرار گرفته
است 4.حال آنکه ،دولت ایران مدعی است اقدامهایی در تعیین مجازات سنگین ،بهمنظور
ریشهکن کردن جرائم و برای حمایت از افراد جامعه و تحقق عدالت کیفری و در راستای اهداف
کنوانسیونهای مذکور ضروری بوده چراکه یکی از رسالتهای اصلی نظام عدالت کیفری،
تضمین حقوق افراد با حمایت کیفری از آنهاست (.)Emmerson and etal., 2012, 155

ممنوعیت اعمال شکنجه ،مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه ،غیرانسانی و خوارکننده،
همواره مورد تأ کید اسناد حقوق بشری جهانی و منطقهای ،اسناد حقوق بشردوستانه
و رویه قضایی داخلی و بینالمللی بوده و جنبه عرفی به خود گرفته است 5.دالیلی نظیر
تهاجم خارجی ،تروریسم یا مصلحت نظام ،بههیچوجه نمیتوانند توجیهکننده اعمال
1. Convention on Psychotropic Substances, 1971.
2. United Nation Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, 1988.

 .3دولت ایران به موجب مادهواحدهای در تاریخ  1351/4/7معاهده واحد مواد مخدر 1961؛ در خرداد 1377
کنوانسیون مواد روانگردان  1971و در  1370/9/3کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان  1988را تصویب
کرده است.
 .4بهعنوان مثال ،دبیرکل سازمان ملل متحد در بندهای « 6تا  »16آخرین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در مورد «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران» ،به فراوانی مجازات اعدام در ایران پرداخته و نگرانی
خود را در مورد تداوم اعمال مجازات بدنی ازجمله اعدامها در ایران بهویژه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان
مطرح کرده است .نک.UN Doc. A/HRC/34/40, 13 March 2017 :
 .5برای دیدن آرای کمیته حقوق بشر علیه دولتهای اعمالکننده مجازات بدنی نک :جوزف ،جنیکسن و کسن،
 297-298 :1395و نیز برای دیدن اسناد بینالمللی جهانی و منطقهای درخصوص ممنوعیت مجازات بدنی و عرفی
بودن این قاعده نک :ابراهیمی.135-148 :1389 ،
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شکنجه ،رفتارها و مجازاتهای خشن ،غیرانسانی و خوارکننده باشد ،این یک قاعده جهانی
است که در هر زمان و در هر شرایطی اطالق میشود (اردبیلی .)184-185 :1370 ،کمیته
حقوق بشر ،بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق که صالحیت بررسی گزارشهای ادواری
دول متعاهد و دریافت شکایات عدم اجرای مفاد میثاق و نیز صدور نظرات تفسیری عام
درخصوص ابهامهای موجود در میثاق را دارد (ماده ( )28و بند « »4ماده ( )40میثاق) در
نظر تفسیری عام شماره  7خود ،مجازات بدنی افراطی را ممنوع و برخالف تعهدات ناشی از
ماده ( )7میثاق دانسته است (.)Human Rights Committee, 1982, No. 7, paras 1-3
با تصریح بیشتر در نظر تفسیری شماره  ،20ممنوعیتهای مندرج در ماده مذکور را به
تمام انواع مجازات بدنی تسری داده است )Ibid., 1992, para 5(.کمیته مذکور در برخی از
پروندههایی که مورد رسیدگی قرار داده ازجمله در قضیه مطرح علیه جامائیکا در سال 1997
( ،)Human Rights Committee, 1997, para. 9بهصراحت اعمال مجازات بدنی ،ازجمله
شالق را بهمنزله مجازات بیرحمانه ،رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز در مفهوم ماده ( )7میثاق
تلقی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه ( ،)E/CN.4/1997/7, para 6کمیته
سازمان ملل متحد علیه شکنجه ( )CAT/C/SR.494, 2001, para 34و کمیته سازمان
ملل متحد در مورد حقوق کودک ( )CRC/C/15/Add.267, 2005, paras 41–42در طول
سالها بهطور پیوسته ِاعمال قضایی یا اداری مجازاتهای بدنی را برخالف ممنوعیت
رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز و نوعی شکنجه تلقی کرده و
ً
مؤکدا دولتهای عضو را از اعمال هر نوع مجازات بدنی منع کردهاند.
درخصوص ممنوعیت مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد نیز بیشتر دولتها
معتقدند :حق مصون بودن از مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی و موهن ،برخاسته از
کرامت ذاتی انسان است که مجازات اعدام آن را تحت تأثیر قرار میدهد .اوضاع و احوال
خود مجازات اعدام ،بهخصوص انتظار همراه با اضطراب
مقارن اجرای مجازات اعدام ،نه ِ
دائم و فزاینده ناشی از اجرای مجازات اعدام میتواند نقض ممنوعیت مجازاتها و رفتارهای
بیرحمانه و غیرانسانی یا موهن بهشمار آید (سونکا .)416-417 :1376 ،این دولتها معتقد
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به لغو مجازات اعدام بهطورکلی هستند .در مقابل ،تعداد دیگری از دولتها  -ازجمله،
چین ،هند ،ژاپن ،ایاالت متحده آمریکا و ایران ـ با هدف حمایت از حقوق بشر و مبارزه
جدی و مؤثر با جرائم مرتبط با مواد ،بر ابقای مجازات اعدام اصرار ورزیده و آن را در برخی
مصادیق ،مجازاتی ضروری و مشروع دانستهاند (آقامیرسلیم.)13 :1386 ،
این دولتها با استناد به مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  10دسامبر 1948
و معاهدات بینالمللی که طرف آن هستند ،اعمال مجازات اعدام را برخالف تعهدات
بینالمللی خود نمیدانند چرا که بهرغم مجازات اعدام در کارهای مقدماتی اعالمیه جهانی
حقوق بشر ،ذیل عنوان حق حیات مورد بحث قرار گرفت ،بهدلیل اختالفنظر ،در متن
نهایی به این مجازات اشارهای نشد و میثاق نیز که ترجمان بخشی از اصول مندرج در
ً
1
اعالمیه جهانی بهصورت تعهدات حقوقی است ،در بند « »1ماده ( ،)6صرفا سلب خودسرانه
حیات را منع کرده است ،امکان سلب حیات با رعایت شرایطی ،در سایر بندهای ماده
ً
مذکور بهصورت کامال محدود ،پیشبینی شده است.
مهمترین قید محدودکننده مجازات اعدام ،مربوط به ماهیت جرائم مستوجب
مجازات اعدام است .بند « »2ماده مذکور ،صدور حکم اعدام را در کشورهایی که
مجازات اعدام در آنها لغو نشده در مورد «خطیرترین جرائم» طبق قانون الزماالجرا
در زمان ارتکاب جرم جایز دانسته است .کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری عام
شماره  6خود تأ کید کرده است که عبارت «خطیرترین جرائم» باید بهصورت محدود
ً
تفسیر شود ،بهنحویکه مجازات مرگ بهعنوان اقدامی کامال استثنایی محسوب شود
( .)Human Rights Committee, 1982, No. 6, para. 7کمیته حقوق بشر در
جایی دیگر ،از دولتهای طرف میثاق که مجازات اعدام را لغو نکردهاند ،میخواهد
جرائمی را که ارتکاب آنها به مرگ منجر نمیشود ،مشمول «خطیرترین جرائم» قرار
ندهند ( .)CCPR/C/79 /Add. 25, 1993, para. 8گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر
درباره اعدامهای فراقانونی ،شتابزده و خودسرانه ()CHR/E/CN. 4/2005/7, para. 55
1. Arbitrarily
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همچنین ،شورای اقتصادی  -اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره  50با
موضوع «تدابیر تضمینکننده حمایت از حقوق اشخاص مواجه با مجازات اعدام» ّ
مصرانه
تأ کید داشتهاند که مجازات مرگ باید یک مجازات بینهایت استثنایی نسبت به حق
حیات محسوب شود و موازین مربوط به استفاده از آن باید به محدودترین شکل ممکن،
مورد تفسیر قرار گیرد ( .)E/RES/1984/50, 1984, para.1بهنحویکه عبارت «خطیرترین
ً
جرائم» صرفا جرائم عمدی را شامل شود که نتایج مرگبار و فوقالعاده شدید دارند و
مجازات اعدام برای اعمال مجرمانه غیرخشن مانند جرائم مالی و ...را شامل نشود.
درمجموع نهادهای بینالمللی حقوق بشری با ارائه تفسیر مضیق از عبارت
«خطیرترین جرائم» معتقدند :جرائم مرتبط با مواد با آستانه« 1خطیرترین جرائم» تالقی
پیدا نمیکند بنابراین اعمال مجازات اعدام را در این خصوص ،نقض آشکار حقوق بشر
دانستهاند .)Rick, 2010: 23( 2عالوهبر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد،
معاهدات بینالمللی در غیر حوزه حقوق بشر نیز داللت بر این دارند که جرائم مرتبط
با مواد در زمره «خطیرترین جرائم» قرار نمیگیرند .بهعنوان مثال ،یکی از معاهدات
بینالمللی که میتواند به روشن شدن ماهیت جرائم مذکور کمک کند؛ اساسنامه دیوان
کیفری بینالمللی (اساسنامه رم) است .اساسنامه رم در ماده ( ،)1صالحیت دیوان را به
«خطیرترین جرائم» که مایه نگرانی جامعه بینالمللی است محدود کرده است .خطیرترین
جرائم که دیوان صالحیت رسیدگی به آنها را دارد ،طبق ماده ( )5اساسنامه مذکور عبارتند
از :نسلکشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی و تجاوز .در زمان تهیه پیشنویس
1. Threshold

 .2کمیته حقوق بشر در اظهارنظرهای خود درباره کشورهای مختلف ازجمله تایلند و سودان تأ کید کرده است که
جرائم مرتبط با مواد مخدر ،مشمول عنوان «خطیرترین جرائم» نمیشوندCCPR/CO/84/THA, 2005, para.14;(.
 .)CCPR/C/SDN/CO/3, 2007, para.19گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر درخصوص اعدامهای فراقانونی،
شتابزده و خودسرانه نیز در گزارش خود در  1996تصریح کرده که مجازات مرگ باید نسبت به جرائمی از قبیل اقتصادی
و مرتبط با مواد مخدر حذف شود .)E/CN.4/1997/60, 1996, para. 91( .کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
متحد نیز در بیانیه مارس  2009خود نگرانیهای مشابهی را درباره اعمال مجازات اعدام درباره اشخاصی که فقط برای
جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم به اعدام شدهاند ،مطرح کرده است و آن را مایه نگرانی جدی که به نقض حقوق بشر
منجر میشود ،دانسته است (.)OHCHR Press Release, 10 March 2009
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اسناسنامه رم ،تالشهایی برای اینکه جرائم مرتبط با مواد ،در صالحیت دیوان کیفری
ً
بینالمللی قرار گیرند ،بهعمل آمد که نهایتا توفیقی حاصل نشد .لحاظ نکردن جرائم
مرتبط با مواد ،بهعنوان «خطیرترین جرائم» در اساسنامه رم ،مبین آن است که با وجود
نگرانی جهانی درباره جرائم مذکور ،دلیل کافی نیست که بیانگر رویه دولتها و اعتقاد
حقوقی آنها به قرار گرفتن جرائم مرتبط با مواد در زمره خطیرترین جرائم و مشمول
صالحیت جهانی باشد (.)Ibid.: 25-26

دادگاههای ایران ،با این استدالل که با وجود قانون الزماالجرا نمیتوانند به دیگر
منابع حقوق استناد کنند 1و درخصوص جرائم مرتبط با مواد ،قانون مبارزه با مواد مخدر و
اصالحیههای بعدی آن ،بر اعمال مجازات بدنی شالق و اعدام برای مرتکبان جرائم مذکور
ً
داللت دارد ،بعضا خود را بینیاز از توجه به تعهدات بینالمللی ناشی از میثاق دانسته و
بهعلت اعمال فراوان مجازات بدنی ،موجب وا کنشهای حقوقی و سیاسی علیه دولت ایران
شدهاند .هرچند نسخ یا اصالح قوانین موجود مهمترین راهکار برونرفت از چالشهای
حقوق بشری است 2اما تا آن زمان دادگاههای داخلی باید در پی یافتن راهکارهایی برای
برونرفت از چالشهای موجود باشند.
 .2-2راهکارهای برونرفت از چالشهای موجود
این اعتقاد که شدت مجازاتها ،موجب کاهش جرم میشود 3،باعث شده که برخی
کشورها با اتخاذ سیاست جنایی سرکوبگرا و اعمال مجازات بدنی درصدد به حداقل
رساندن ارتکاب جرائم باشند .گذر زمان و تجربه ناموفق کشورهای مذکور نشان داده

 .1اصل ( )167قانون اساسی قاضی را مکلف کرده طبق قوانین مدون حکم صادر کند .در صورت فقدان قانون به منابع
معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر رجوع کند.
 .2به منظور مطالعه بیشتر درخصوص ضرورت اصالح ،نسخ یا وضع قانون منطبق با تعهدات بینالمللی دولت نک:
شایگان و رحمانی کال کوب.101-125 :1398 ،
 .3برای مطالعه درخصوص تأثیر شدت مجازاتها بر کنترل جرم ،نک :نجفی ابرند آبادی.1392 ،
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است که شدت مجازاتها ،تنها در کوتاهمدت میتواند آثاری را در پی داشته باشد.

1

سختگیری کیفری در همه ابعاد سیاست جنایی رسوخ و آن را از مسیر اصلی و اولیه خود
خارج میکند تا جایی که شعار تأمین امنیت حدا کثری شهروندان ،دچار نوعی بحران،
بهویژه در عرصه نظام حقوق بشری میشود و نظام کیفری را از اهداف خود دور میکند
(قناد و ا کبری .)42 :1396 ،نباید به بهانه تأمین حدا کثری امنیت ،تضمینات حمایتی
حقوق بشر از بین برود و کرامت انسانی در گستره سیاست قانونگذاری و تعیین و اعمال
مجازات مورد غفلت واقع شود.)Post, 2001: 2087(.

با توجه به تعهدات بینالمللی دولت ایران و گرایش جهانی بهسمت لغو مجازات بدنی
دادگاههای ایران در مقابله با جرائم مرتبط با مواد ،باید اعمال مجازات اعدام را بهصورت
ً
کامال استثنایی ،تنها در مواردی محدود کنند که جرم ارتکابی آثار مرگباری در پی دارد و
مجازات شالق را نیز به مجازات متناسب دیگر تبدیل کنند .ازاینرو در وضعیت موجود آیا
قضات ایرانی از چنین اختیاری برخوردارند؟
در حال حاضر ،قانون حا کم در کشور ایران برای تعیین کیفر در جرائم مرتبط با مواد،
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1367مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات
بعدی آن است که مجازات اعدام و شالق در آن پیشبینی شده و دادگاههای ایران بهکرات
ً
با استناد به آن ،اقدام به تعیین مجازات بدنی و بعضا اجرای آن در مألعام کردهاند 2.بهرغم

 .1مصاحبه با مقامهای قضایی دستاندرکار مبارزه با مواد مخدر ،داللت بر نا کارآمدی اعمال مجازات بدنی در کنترل
جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان دارد .بارها دیده شده است که بعد از دستگیری شخص حامل مواد روانگردان
و صدور حکم اعدام برای وی ،با فاصله اندکی همسر وی و سپس پسر و دختر وی به اتهام مشابه تحت تعقیب قرار گرفته
و مشمول احکام اعدام یا حبس ابد شدهاند (هرچند با اعمال عفو ،مجازات آنان به حبس ابد تبدیل شده است) یا
شخصی که بارها به اتهام استعمال و نگهداری مقدار اندکی مواد مخدر سنتی متحمل حبس (بهدلیل عجز از پرداخت
جزای نقدی) و شالق شده ،پس از تحمل شالق و آزادی از زندان ،بالفاصله برای رهایی از آالم ناشی از ضربات شالق،
ً
مجددا به استعمال مواد روی آورده است.
 .2بنابه گفته مسئول ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 90 ،درصد اعدامها در ایران به جرائم مواد مربوط است .نک:
wwww.isna.ir/news/9550108387
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ً
آثار سوء ناشی از این قبیل احکام بهویژه در سطح بینالمللی 1،دادگاههای ایران ،معموال
تمایلی به عدم اعمال مجازات بدنی نشان نمیدهند .این عدم تمایل ،تا حد زیادی ناشی
از عدم آشنایی آنها با تعهدات بینالمللی دولت و یافتههای جرمشناسی و عدم مهارت آنها
در بهکارگیری ظرفیتهای موجود قانونی است.
تا زمان اصالح قوانین مغایر با تعهدات بینالمللی دولت ،دادگاههای ایران میتوانند
با برداشت صحیح از اسالم و با در نظر گرفتن هدف مجازاتها 2،در بسیاری از موارد از
ظرفیتهای قانونی استفاده کرده ،با لحاظ یافتههای جرمشناسی و با در نظر گرفتن
شرایط زمانی و مکانی و اوضاع و احوال سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و
مصالح نظام و با تمسک به آموزهها و نظر علمای برجسته دینی ،برای تعدیل قانون مبارزه
با مواد مخدر همسو با تعهدات بینالمللی دولت اقدام کنند و از این طریق ضمن جلوگیری
از تنفیر دین مبین اسالم 3،مانع مسئولیت بینالمللی دولت شوند.
ازآنجاکه جرائم مرتبط با مواد ،در بیشتر موارد از جرائم تعزیری است و در جرائم تعزیری
نوع و مقدار مجازات در شر ع مشخص نشده و اختیار تعیین آن با در نظر گرفتن عوامل
 .1بهعنوان مثال بندهای « 9تا  »12گزارش  28مه  2015گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران ،به آمار باالی
مجازات اعدام در کشورمان درخصوص جرائم مرتبط با مواد و مخالفت آن با تعهدات بینالمللی دولت اشاره دارد.
نکUN Doc. A/HRC/28/70, 2015.:
 .2به اعتقاد برخی فالسفه و جرمشناسان غربی «هدف کیفر ،جز آن نیست که بزهکار را از زیان رسانیدن دوباره به
شهروندان باز دارد و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازگرداند» (بکاریا .)67 :1380 ،اما در دین اسالم ،اصالح و تربیت
بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه ،مبنای مجازات است ،ازاینرو ،در اسالم ،علیاالصول مجازات دارای مطلوبیت
ً
ذاتی نیست .ا گرچه در بعضی از جرائم مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است ،ولی راههای اثبات جرم ،تقریبا بسته
بهنظر میرسد .تعبیه نهاد ارزشمند توبه و نیز اعمال وسیع قاعده درء (دفع مجازات با ظهور کمترین شبههای) ،همین
معنا را به اثبات میرساند .بهمنظور مطالعه بیشتر نک :قرباننیا.30-45 :1380 ،
« .3حرمت تنفیر از دین» یک قاعده فقهی در مذهب نورانی شیعه است .به موجب آن ارتکاب هر عملی که موجب
دینگریزی مردم شود ،حرام است .اجرای احکام شریعت باید در بستر مقبولیت عمومی و در تعامل منطقی و معقول با
جامعه و بهویژه با لحاظ زمینههای فکری و فرهنگی آن اجرا شود تا مورد پذیرش قرار گیرد و هدف نهایی دین که گشودن
قلبهاست ،حاصل شود .مفاد این قاعده نهتنها بر ادله احکام مباح که بر ادله احکام اسالمی نیز حا کم است؛ جز مواردی
که احراز شود ،حکم اولی دارای چنان اهمیت و مال ک اقوایی است که شار ع به هیچ روی راضی نیست مکلفان عمل به آن
را ترک کنند .این قاعده که مستند آن قرآن ،سنت ،اجماع و عقل است در بسیاری از ابواب مهم فقهی و حقوقی ازجمله
اجرای مجازاتها کاربرد دارد .بهمنظور مطالعه بیشتر در این خصوص نک :نوبهار.130-170 :1384 ،
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مختلف ازجمله وضعیت خاص مجرم و مصلحت جامعه ،به حکومت وا گذار شده و اینکه
طبق نظر ا کثر فقها ،تعزیر منحصر در مجازات بدنی نیست (محقق داماد.)223-236 :1390 ،
عالوه بر امکان پذیرش توبه مجرم 1،دادگاهها میتوانند با تعویق صدور حکم ،تعلیق اجرای
مجازات ،تخفیف و تعیین مجازات جایگزین از قبیل جزای نقدی از اعمال مجازات شالق
با استناد به نهادهای ارفاقی مقرر در قوانین خودداری کنند 2.همچنین میتوانند با اعمال
آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به اعدام ،مجازات اعدام را محدود
به اشخاصی کنند که در حد وسیع اقدام به قاچاق ،حمل و توزیع مواد مخدر و روانگردان
میکنند و موجب به خطر افتادن سالمتی افراد و منافع جامعه بهصورت گسترده میشوند و
با توجه به سوابقشان ،دیگر امیدی به اصالح آنان نیست .اینگونه عملکرد دادگاهها منطبق
با مصالح نظام 3و موازین شرعی و همسو با تعهدات بینالمللی دولت خواهد بود.

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به نگرانی عمیق جامعه بینالمللی از حجم و روند رو به افزایش تولید ،تقاضا و
قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن جرائم بر بهرهمندی انسان از حقوقش
و نیز با توجه به ارتباط بین جرائم مذکور با سایر جرائم سازمانیافته که میتواند تهدیدی
 .1تعزیر ا گر از حقوق الهی باشد همه فقیهان عامه توبه را مسقط تعزیر میدانند و ا گر از حقوق مردم باشد با توبه از بین نمیرود ،مگر
پس از اخذ رضایت بزهدیده مواد ( 114تا  )119قانون مجازات اسالمی ،بهطور خاص به مبحث توبه اختصاص یافته ،البته مقنن در
سایر مواد این قانون نیز به مقتضای بحث ،از این واژه استفاده کرده است .درخصوص آثار توبه در جرائم مستوجب تعزیر ماده ))115
قانون مجازات اسالمی قانونگذار در مورد جرائم تعزیری ،درجات شش ،هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است ،بر
این اساس ،چنانچه مرتکب در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت ،توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود،
مجازات ساقط میشود .در مورد سایر درجات یعنی یک تا پنج ،دادگاه میتواند مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند .با پذیرش
توبه در تعزیرات طبق بند «ج» ماده ((13قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر میشود .بهمنظور مطالعه بیشتر در
این خصوص نک :صادقی.153 – 174 :1392 ،

 .2در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392نهادهای ارفاقی مختلف ازجمله تعویق صدور حکم( ،مواد  ،)40-43تعلیق
اجرای مجازات (مواد  )46-55یا تخفیف و تبدیل مجازات (مواد  )37-38پیشبینی شده است.
 .3طبق نظریه مصلحت ،جرائم و مجازاتها تابع مصالح زمان و مکان بوده و باید براساس آن ،به جرمانگاری نسبت به
برخی اعمال یا جرمزدایی از برخی اعمال دیگر ،کیفرزدایی ،تشدید ،تخفیف ،تبدیل ،تعلیق یا توقیف اجرای کیفر اقدام
کرد .برای مطالعه بیشتر نک :دهقان.88 :1377 ،
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برای نظم و امنیت بینالمللی باشد ،اتخاذ سیاست جنایی مناسب ازسوی دولتها برای
برخورد قاطع و بازدارنده در قلمرو سرزمینی و درعینحال ،اعمال همکاریهای گسترده
بهمنظور به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از جرائم مذکور ،ضروری است.
جمهوری اسالمیایران  -که در مجاورت کشور افغانستان ،بزرگترین تولیدکننده مواد
مخدر ،قرار گرفته  -نظامی مبتنیبر ارزشهای انسانی و طرف معاهدات بینالمللی مرتبط
از ابتدا ،خود را متعهد به مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و روانگردان دانسته و با َصرف
هزینههای مالی و انسانی فراوان درصدد جلوگیری از ورود و توزیع آن مواد به داخل کشور
و ممانعت از ترانزیت آن به سایر کشورها بوده است .اعمال مجازات اعدام و شالق ازسوی
دادگاههای ایران در جرائم مرتبط با مواد ،وا کنش نهادهای بینالمللی و سایر دولتها را در
پی داشته است.
با توجه به اینکه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،بهعنوان سندی
الزماالتباع برای دولت ایران ،بر عدم اعمال مجازات بیرحمانه ،غیرانسانی و خوارکننده
تأ کید کرده و اعمال مجازات اعدام را با رعایت شرایطی برای «خطیرترین جرائم» جایز
دانسته ،دادگاههای ایران در برخورد با بسیاری از جرائم مرتبط با مواد که مجازات آنها از
نوع تعزیری است ،میتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود ،مجازات شالق را به
مجازات بازدارنده و متناسب دیگر تبدیل کنند یا اجرای آن را تعلیق یا به تعویق بیندازند
و با اعمال آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی ،مجازات اعدام را به قاچاقچیان مسلح
و توزیعکنندگان عمده مواد و اشخاص سابقهدار که دیگر امیدی به اصالح آنان نیست،
محدود کنند .از این طریق ،موجب همسویی با تعهدات بینالمللی و احتراز از مسئولیت
بینالمللی دولت فراهم میشود .چنین اقدامی مستلزم آشنایی قضات با تعهدات
بینالمللی و مهارت آنها در بهکارگیری ظرفیتهای قانونی است که در آموزشهای رسمی
آنها مغفول مانده است .انتظار میرود با توجه به تحوالت حقوق بینالملل و اهمیت
جایگاه فرد در آن ،جامعه حقوقی کشور و دولت ،بهویژه قوه قضائیه ،توجه بیشتری به
آموزش حقوق بینالملل در سطوح دانشگاهی ،حوزوی ،کارآموزی قضایی و ضمن خدمت
قضات معمول دارند.
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حقوق بشر ،تهران ،انتشارات خرسندی.
3.3اردبیلی ،محمدعلی (« .)1370شکنجه» ،مجله تحقیقات حقوقی ،ش .9
4.4اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی:
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf

5.5بکاریا ،سزار ( .)1380رساله جرائم و مجازاتها ،ترجمه محمدعلی اردبیلی ،تهران ،مجد.
6.6تیگر شتروم ،باربارافن ( .)1389امنیت انسانی و حقوق بینالملل ،ترجمه اردشیر امیر ارجمند و حمید
قنبری ،تهران ،مجد.

7.7جوزف ،سارا ،شولتز جنی کسن و ملیسا کسن ( .)1395میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی،
آموزهها ،تفاسیر ،ترجمه و تحقیق سیدقاسم زمانی و همکاران ،جلد اول ،تهران ،شهر دانش.

8.8دهقان ،حمید (« .)1377تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسالم» ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،دوره .40
9.9دلخوش ،علیرضا ( .)1390مقابله با جرائم بینالمللی :تعهد دولتها به همکاری ،تهران ،شهر دانش.
1010رستمزاده ،حسین قلی (« .)1384جامعه بینالمللی و تعهدات بینالمللی» ،مجله حقوقی بینالمللی ،ش .33
1111زمانی ،سیدقاسم و هاله حسینی ا کبرنژاد (« .)1394جامعه بینالمللی و عدالت کیفری جهانی»،
مطالعات حقوق عمومی ،دوره  ،45ش .3

1212ساعد ،نادر (« .)1383اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی» ،مجله پژوهشهای
حقوقی ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،سال سوم ،ش .6

1313سونکا ،پتر (« .)1376مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر» ،ترجمه محمدعلی اردبیلی ،تحقیقات
حقوقی ،ش  20و .19

1414شمس ناتری ،محمدابراهیم ،حمیدرضا کالنتری ،ابراهیم زار ع و زینب ریاضت ( .)1392قانون مجازات
اسالمی در نظم حقوقی کنونی ،تهران ،میزان.
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1515صادقی ،محمدهادی (« .)1392نقش توبه در حدود و تعزیرات» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دوره  ،4ش .2
1616صرامی ،حمید (« .)1393بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد ،قاچاق مواد مخدر و روانگردانها»،
فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد ،دوره  ،1ش .1
1717غالمی ،علی و محمدمهدی رحیمی (« .)1388تأثیر سیاست جنایی سرکوبگرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با
نگاهی به سیاست جنایی اسالم» ،پژوهشنامه حقوق اسالمی ،ش .30
1818فریده ،شایگان و اسماعیل رحمانی کال کوب (« .)1398ضرورت همسویی مجلس شورای اسالمی با

تعهدات بینالمللی دولت در مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان» ،فصلنامه پژوهش حقوق
عمومی ،سال بیستویکم ،ش .62
1919فلسفی ،هدایت اهلل ( .)1379حقوق بینالملل معاهدات ،چاپ اول ،تهران ،فرهنگ نشر نو.
2020ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)1390صلح جاویدان و حکومت قانون :دیالکتیک همانندی و تفاوت ،تهران ،فرهنگ نشر نو.
2121قپانچی ،حسام و حمیدرضا دانشناری (« .)1391الگوی دوگانه فرایند کیفری :کنترل جرم و دادرسی
منصفانه» ،آموزههای حقوق کیفری ،ش .4

2222قدیری بهرامآبادی ،رشید (« .)1396تقابل حق و مصلحت (با تأ کید بر جرائم تروریستی)» ،مجله حقوقی
دادگستری ،سال هشتادویکم ،ش .98
2323قرباننیا ،ناصر (« .)1380فلسفه مجازاتها در فقه کیفری اسالم» ،رواق اندیشه ،ش .3
2424قناد ،فاطمه و فاطمه ا کبری (« .)1396امنیتگرایی سیاست جنایی» ،پژوهش حقوق کیفری ،ش .18
2525کانت ،ایمانوئل ( .)1388فلسفه حقوق ،ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی ،چاپ سوم ،تهران ،نشر
نقش و نگار.
2626محقق داماد ،سیدمصطفی ( .)1390قواعد فقه بخش جزایی ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
2727موسیزاده ،رضا ( .)1388سازمانهای بینالمللی ،چاپ دوازدهم ،تهران ،میزان.

2828نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ( .)1392کیفرشناسی نو ـ جرمشناسی نو :درآمدی بر رویکرد مدیریتی
خطرمدار ،تهران ،میزان.
2929نوبهار ،رحیم (« .)1384بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین» ،تحقیقات حقوقی ،ویژهنامه.
3030هاشمی ،حمید (« .)1388اجرای تعهدات بینالمللی در نظام قضایی ایران :محدودیتها و ظرفیتها»،
مجله پژوهشهای حقوقی ،ش .15
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