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 کارتون ماه

  ی ... شما چه گفته اید، درباره
 ی جنگ قدرت/ رضا حقیقت نژاد افشای فساد کالن، پشت پرده

: چه فرقی دارد که حسین فریدون برادر رئیس جمهور باشد یا نباشد؟ اگر فاسد است، باید رضا شیخی

ی ماجرا را  شوند و پی ادامه شوند، همه خوشحال می افشا شود. چرا وقتی فساد در شهرداری افشا می

آید؟ تازه در این رابطه وضع  رسد، پای جنگ قدرت وسط می گیرند اما نوبت که به حسین فریدون می می

این قدر خراب بوده که روحانی برادرش را مشخصاً از خودش دور کرده. در این رابطه باید دید یکسانی 

 داشت. 

در جمهوری اسالمی فصل دیگری از میراث خواری رسیده، هرکه میراثش بیش، شانس : ”بهنام محمدی

جمله و تحلیل جالبی بود. اما خیلی موافق این نیستم که میراث سیاسی به اعتبار است. مگر خاندان هاشمی را این طوری بی “.  تر بقایش فزون

م ت کاعتبار نکردند، پس چرا هنوز در قدرت باقی مانده است؟  حتی پسرش را هم که گرفتند، قدرت او عمالً کم نشد. اگر واقعاً این طوری مقاما

 شوند، چرا انتخابات خبرگان، صالحیت هاشمی رد نشد که از قدرت کنار گذاشته شود؟ کار سختی نبود که. باید پرسید، چرا؟ اعتبار می

 اند؟/ مرتضی هامونیان پروفسور پیام اخوان: اصالً طلب بخشش کرده
المللی کیفری است. او  گذاران دادگاه بین دان نیست. او فردی ویژنری و نهادساز است. از بنیان : ... پیام اخوان صرفاً یک حقوقمهدی جاللی تهرانی

“ ایران تریبونال”دادگاه ترین فعالیت او برای کشورش، طراحی  ی آشتی ملی به ما کمک کند. مهم تواند در طراحی فنی پروژه چنین می عام بوده. او هم دادستان چند قتل
ی حقوقی کشتارهای  ه تنظیم پروندهالمللی، ب های بین ترین قضات دادگاه رتبه بوده. این دادگاه با شهادت قربانیان، با کمک گروهی از ایرانیان، و با مشارکت چند تن از عالی

گفتگوی کوتاه، تنها رجوع  بینیم این ی انسانی است. اما االن می ترین مرجع حقوقی معتبر برای رسیدگی به آن فاجعه ی شصت با استانداردهای جهانی پرداخته، و مهم دهه
 های ایرانی به او برای فایل صوتی منتشر شده است.  رسانه

اشتباه، نتایج ی  ی آفریقای جنوبی در دوران ماندال با ایران امروز هم اشتباه است. این دو جامعه هیچ شباهتی به هم ندارند. از یک مقایسه : حتی مقایسهپور پریسا فیضی
گوید  اخوان به درستی می کنند. دکتر آید. به نظر من یک سری از حامیان این کشتارها با دانستن این مسئله و با زیرکی این مقایسه را مطرح می اشتباهی هم به دست می

شوم که  اما هرگز حاضر نمیام را نیز به قتل برساند، موافق نیستم اعدامش کنند  که بخشیدن و عدالت دو موضوع جدا از هم هستند. مثالً اگر کسی یکی از اعضای خانواده
 او دستگیر نشود و عدالت در موردش اجرا نشود.

 کاری از غزل شبح



دیده بان
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 ی محکومیت حبس امید کوکبی مشمول آزادی مشروط شد. مانده باقی 

 ای به  کنند، الیحه انی که از راه حمل کاال امرار معاش میهای باربر در مناطق مرزی شده و از دولت خواستند به منظور ساماندهی و اشتغالزایی برای مرزنشین نمایندگان مجلس خواستار پایان کشتار اسب
 مجلس ارائه دهد.

 ۲۳ های فرهنگی شدند. نشینی وزیر ارشاد در خصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت ی مجلس در تذکری کتبی خواستار توضیح علت عقب  نماینده 

 شان متهم کرد.کشور دیگر را به عدم همکاری در جهت بهبود شرایط حقوق بشر در کشورهای ایران و چند  زید رعدحسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت 

 :تواند جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر شود های کار سخت و تبعید می اردوگاه” نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت .“ 

 شدگان برگزار کردند.  با حضور در گورستان خاوران، مراسم یادبودی برای این اعدام ۷۲۳۱شده در سال  های زندانیان سیاسی اعدام شماری از اعضای خانواده 

 ا بازداشت کردند. ی رپ، و تجمع حمایتی طرفداران وی، نیروهای انتظامی تعدادی از تجمع کنندگان ر در پی دستگیری امیرحسین مقصودلو )معروف به تتلو( خواننده 

  ضربه شالق و تبعید محکوم شده است. ۷۱۱لندن مدال نقره به دست آورد، به دلیل آزار و اذیت جنسی یک دختر به تحمل  ۳۱۷۳احسان حدادی ورزشکار سرشناس ایرانی که در المپیک 

 شود.  شناسایی هویت افراد در فضای مجازی ممکن میی قضاییه،  ی الکترونیکی قوه اندازی کامل سامانه ی قضاییه با تاکید بر لزوم فیلترینگ مدعی شد با راه معاون آمار و فناوری اطالعات قوه 

 ی سرویس قلیان به بانوان غیرمجاز  های سنتی نیز ارائه خانه ههای معمولی غیرقانونی است و در مورد سفر خانه های سنتی تاکید کرد که ورود بانوان به قهوه خانه داران و سفره خانه ی قهوه رئیس اتحادیه
 است.

 معرفی کرد.“ طرد کردن واقعیت تکوینی الهی”ی فمنیسم در مساوی دانستن زن و مرد را، یک نوع  ی مشهد نظریه علم الهدی امام جمعه 

 بر ترک آن تاکید کرد.“ به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان”به دلیل “ سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم دوچرخه”ای، طی فتوایی در مورد  آیت اهلل خامنه 

 ی پدرشان را مشکوک خواندند.  های داخلی، مرگ غیرمنتظره فرزندان آیت اهلل طالقانی در گفتگوی مفصلی با یکی از رسانه 

 ی تحصیل محروم شده است. آبادان از ادامه بهایی ساکن در پی اعالم نتایج کنکور، سراج آزادی، جوان 

  .مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند محبوس در زندان اوین، در اعتراض به تغییر بند و جدا شدن از یکدیگر، دست به اعتصاب غذا زدند 

 .با تهدید وزارت اطالعات، مراسم گرامیداشت شاهرخ زمانی، فعال کارگری که سال گذشته در زندان رجایی شهر کرج فوت کرد، لغو شد 

  نیز توام با ضرب و شتم بازداشت کردند.را در پی اعالم برگزاری مراسم تولد ستار بهشتی، نیروهای امنیتی مانع ورود مراجعه کنندگان شده و سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی و همسرش 

 زندانیان و تخریب اموال  ، اقدام به ضرب و شتم تعداد زیادی از۴های اندرزگاه  به دستور محمد مردانی رئیس زندان رجایی شهر کرج، گارد ضد شورش این زندان در بازرسی غیر معمول از بعضی از سالن
 ها نمودند. آن

  میلیون نفر به صورت غیررسمی خبر داد. ۷۷میلیون نفر به صورت رسمی و  ۳رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بیکاری 

  از کار اخراج شدند.  ر،کارگر مشغول در شرکت کاله آمل در استان مازندران به دلیل تعدیل نیرو، و پتروشیمی جم در استان بوشهر به دلیل نوشتن نامه به وزیر کا ۷۱۱۱بیش از 

 هزار نفر از این افراد از بیماری خود اطالعی ندارند.   ۱۱هزار بیمار مبتال به ایدز داریم که  ۷۱۱بر اساس آمارهای غیر رسمی  که معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت گفت 

 ۱ هایشان جهت تفریح به فیروزکوه رفته بودند، توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت شدند.  تن از نوکیشان مسیحی که با خانواده 

  شهروند عرب طی عملیات هماهنگی توسط نیروهای وزارت اطالعات شهر دزفول در منازل شخصی خود بازداشت شدند. ۷۳دستکم 

 مجتمع پتروشیمی رازی پس از احضار برای چندمین بار به دادگستری، بازداشت شدند.  کارگران معترض 

  اند. های سیاست، مذهب و یا مدلینگ فعال بودند احضار یا دستگیر شده های اجتماعی که در حوزه صفحه، کانال و یا گروه در شبکه ۴۵۱مدیران 

 ها تفاوتی با  انیان امنیتی هستند و در مورد نگهداری اینزندانی به معنای زندانی سیاسی نداریم و آن زندانیانی که به این عنوان مطرح هستند، زند ها مدعی شد رئیس سازمان زندان علی اصغر جهانگیر
 سایر زندانیان عادی قائل نیستیم. 

 اند. های ایران با اتهام محاربه از طرق مختلف به حبس ابد محکوم شده زندانی مرد در زندان ۳۳کم  ها زندانی از جمله دست در حال حاضر ده 

 درصد معتادان کشور زنان هستند که این آمار دو برابر شده است. ۷۱در حال حاضر  که جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت 

  درصد این کودکان اتباع ایران نیستند.  ۳۱ که کودک خیابانی در استان خبر داد و گفت ۳۴۱۲سرپرست بهزیستی استان تهران از وجود 

 خبر داد. “ های آلوده فروش آدامس” ی یک مقام مسئول در بروجرد از جمع آوری کودکان کار این شهر به بهانه 

  ماه اخیر خبر داد.  ۳نوزاد و کودک سرراهی در  ۷۵۱مدیرکل بهزیستی استان تهران از شناسایی و جمع آوری بیش از 

  های صورت گرفته، دفاع  ی نظام جمهوری اسالمی به این مسئله واکنش نشان داده و از اعدام ، تنی چند از مسئوالن بلندپایه۳۱پس از انتشار فایلی صوتی آیت اهلل منتظری با هیات مرگ در تابستان
 کردند. 

  .وزیر بهداشت اعالم کرد که پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی برای حفظ حرمت ایرانیان ممنوع است 

  روانی دست به خودکشی زد و در بیمارستان جان سپرد.-زندان قزلحصار کرج به دلیل فشارهای روحی ۳هادی حاج محمدی، زندانی واحد 

  مردادماه در مقابل ساختمان شماره دو شورای شهر تهران اقدام به خودسوزی کرده بود، فوت شد.  ۳۴مرد میانسالی که 

 خود را از دست دادند.یک خانواده در سیستان و بلوچستان جان  ی درمانی، سه کودک خردسال عدم استفاده از خدمات بیمه ی نداشتن شناسنامه و به دلیل فقر، در سایه 

  ی سردشت جان خود را از دست داد. ی زاب منطقه ساله بر اثر انفجار مین در رودخانه ۲کودکی 

 .یک کارگر حین عملیات لوله گذاری در دشت آزادگان استان خوزستان، در اثر انفجار مین یک پای خود را از دست داد 

 .یک کولبر اهل سیلوانای شهرستان ارومیه با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی مرزبان جان خود را از دست داد 

 ی مرگور ارومیه کشته و یک کولبر دیگر زخمی شد. در پی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی مرزبانی، دو کولبر اهل منطقه 

 جاری در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند. نفر در کشور سال ۲۵۱یک هزار و  که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 

 انگشت برای چند متهم به سرقت در تهران خبر داد. ۴صدور حکم قطع  رئیس مجتمع قضایی بعثت تهران از 

 ی جداگانه در مشهد و تهران کیفرخواست قطع دست صادر شد. برای چهار متهم سرقت در دو پرونده 

 ۷۳  .زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج به صورت همزمان، به دار آویخته شدند 



 ی جفا بر کلیسا ایران، ادامه
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ی گذشته بازداشت شماری از مسیحیان ایرانی و فشار  در چند هفته

بر سایر نوکیشان دربند، دگربار خبرساز شده است. نیروهای امنیتی 

با هجوم به چند اجتماع کوچک مسیحی تعدادی از نوکیشان 

  مسیحی ایرانی را دستگیر کردند.

، در ۷۲٣۵شهریورماه  ۲سایت خبری محبت نیوز، در تاریخ 

شهروند مسیحی در هجوم نیروهای امنیتی  ۵گزارشی از بازداشت 

ی شهرستان فیروزکوه خبر  به باغ شخصی یکی از آنان در حومه

 ۵ی گزارش این سایت خبری، صبح روز جمعه  داد. بر پایه

، جمعی از شهروندان مسیحی در یک مهمانی ۷۲٣۵شهریورماه 

خانوادگی که در باغی در شهرستان فیروزکوه )شمال استان 

گردند. امین افشارنادری،  تهران( برپا بوده شناسایی و دستگیر می

هادی عسگری، امیرسامان دشتی، محمد دهنوی و رامئیل بت 

تر نیز به علت  تمرز از جمله بازداشت شدگانی هستند که پیش

موضوعات امنیتی بازداشت شده بودند. رامئیل بت تمرز فرزند 

کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی 

 ۷۲٣۲دی ماه سال  ۵شهرآراء تهران است. این کشیش آشوری 

نیز، در یک مهمانی خصوصی که به مناسبت کریسمس در کنار 

خانواده و دوستان برگزار شده بود، به همراه امین افشارنادری 

بازداشت شده بود. کشیش بت تمرز پس از بازجویی و تحمل چند 

هفته سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد شد. در ابتدای تابستان 

امسال نیز، دادگاه انقالب شهرستان رشت، یوسف ندرخانی، 

ای مواجه ساخت.  کشیش دگراندیش مسیحی را با اتهامات تازه

تر از سوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم  یوسف ندرخانی پیش

شده بود؛ این حکم بعدها توسط دیوان عالی کشور لغو و مجازات 

وی به حبس کاهش یافت. مریم نقاش زرگران دیگر نوکیش 

برد، کماکان با  های متعدد رنج می مسیحی محبوس که از بیماری

ی مرخصی درمانی  مخالفت دادستانی تهران برای ادامه

روست. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق  روبه

بشر در ایران، گزارش داده بود مریم )نسیم( نقاش زرگران نوکیش 

مسیحی بیمار در بند زنان زندان اوین در روز یکشنبه، هفتم 

تر،  اعزام شد. پیش“ قابل تمدید”شهریورماه، به مرخصی درمانی 

خانم زرگران در سه شنبه پانزدهم تیرماه، برای دومین بار در سال 

وهفت روز با قول  جاری اعتصاب غذا کرده بود و پس از بیست

مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم زرگران در 

ای در ششمین روز از اعتصاب  تاریخ بیستم تیرماه با انتشار نامه

“ ام را بشکنم وقتش رسیده که سکوت سه ساله”غذایش با عنوان 

اش سخن گفت و بر  های غیرقانونی ها و بازجویی از روند بازداشت

اش و تداوم اعتصاب غذایش  عدالتی در مورد پرونده ی بی ادامه

ای  تاکید کرد. برخوردهای امنیتی با نوکیشان مسیحی موضوع تازه

هایی همراه  ی برخورد کم و بیش با فراز و نشیب نیست؛ این نحوه

تر نوکیشان مسیحی پس از بازداشت با اتهام  بوده است. بیش

اقدام علیه امنیت ملی با ”گیرند  مشابهی مورد بازجویی قرار می

؛ اتهامی نه “های تبشیری تجمع در کلیساهای خانگی و فعالیت

سال حبس یا مرگ را  ۲ای میان  تواند پادافره چندان روشن که می

به همراه داشته باشد. از دیگر اتهامات وارده بر نوکیشان مسیحی 

آمیزی واژگان  است. هم“ مسیحیان صهیونیست”ی ناآشنای  واژه

های  مسیحی و صهیونیست، لرزه بر اندام هر زندانی دربند زندان

که زندانی نگون بخت با اتهامات  اندازد؛ افزون بر این ایران می

پایه، تاکنون  امنیتی نیز مواجه باشد. با وجود این اتهامات بی

شواهدی مبنی بر همکاری یا ارتباط مجموعه کلیساهای خانگی و 

به “ دشمن”های گوناگون مسیحی با کشورهای به اصطالح  شاخه

ی کلیساهای ایران با کلیساهای خارج از  دست نیامده است. رابطه

کشور امری روشن است و کسی در پی انکار این رابطه میان 

های  تر موسسات و اندیشکده کلیساهای جهان نیست. حضور بیش

مسیحی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، دستاویزی برای 

  فعال مدنی

 ساموئل بختیاری
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زرتشت در برابر آیین نو، از رونق افتاده و گوشه نشین شدند. 

بقایای فکری و اعتقادی مسیحیان ایرانی را در حال حاضر 

ها  توان در کلیسای آشوری امروز جستجو کرد. پس از قرن می

ی بارز آن جنگ  کشمکش میان اسالم و مسیحیت که نمونه

ای  صلیبی بود، نهضت روشنگری دینی و رنسانس اروپا روح تازه

ی آن اعزام مسیونرهای  به مسیحیت نوین دمید؛ روحی که ثمره

مذهبی به سرتاسر نقاط جهان بود، کشور ایران نیز از این امر 

 برکنار نماند. 

مسیحیت به عنوان پرشمارترین و فراگیرترین آیین مذهبی جهان 

سال از پایه گذاری، هنوز نیز از  ۳۱۱۱پس از گذشت بیش از 

ی تبلیغ و اعزام مبلغ،  محبوبیت قابل توجهی برخوردار است. مسئله

ی مذاهب جهان دارد. پیروان هر یک از  در واقع عمری همپایه

ادیان و مذاهب، دین خود را دین حقیقی و برحق دانسته و ادیان 

اند. یکی از وسایل مهم تغییر  دیگر را باطل و یا منسوخ پنداشته

ها در طول تاریخ، تبلیغ بوده است که هر یک از  عقاید و اندیشه

ی نفوذ و  ادیان و مذاهب نیز از این وسیله جهت گسترش حوزه

اند و این امر در ادیان و  افزایش تعداد پیروان خویش استفاده کرده

به ویژه اسالم و –اند  مذاهبی که داعیه جهان شمولی داشته

 تری داشته است.  ، سابقه و نمود بیش-مسیحیت

زنی به این اقلیت دینی شده است. فرض وجودی  اتهام

های مسیحی در کشورهای غربی یا قرار گرفتن بسیاری از  سازمان

تواند دلیلی محکمه  اماکن مقدس مسیحی در کشور اسرائیل، نمی

پسند برای معرفی نوکیشان به پیشگاه یک دادگاه دادگر باشد؛ چه 

ی  ها پیش از بنیانگذاری کشور اسرائیل، ایاالت متحده بسا سال

ی  های مقدس در محدوده آمریکا و جمهوری اسالمی، این مکان

تر گفته شده قرار داشتند. روابط بین کلیسایی نیز  جغرافیایی پیش

ای چند صد ساله دارد. دکتر احمد شهید، گزارشگر پیشین  سابقه

سازمان ملل متحد در موضوع حقوق 

های  بشر ایران، در یکی از گزارش

ی خویش از دستگیری بیش از  ساالنه

نوکیش مسیحی در ایران خبر  ۲۱۱

   داده بود.

های اخیر برخوردهای امنیتی  در سال

آزار افزایش  با این گروه مذهبی بی

چشمگیری داشته است. در ادبیات 

گفتاری امروز ایرانیان، نوکیشان 

مسیح کسانی هستند که دست از دین 

آبا و اجدادی خویش کشیده و به 

ی  اند. سابقه کسوت مسیحیت درآمده

های ابتدایی کیش  حضور نوکیشان مسیحی در ایران به سال

گردد. در تعالیم انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، از  مسیحیت باز می

مؤبد ایرانی در هنگام تولد عیسی مسیح سخن به میان  ۲حضور 

آمده است. صدها سال پیش از ظهور دین اسالم، کلیسای 

نسطوریان ایران شورای رهبری خویش را در شهر تیسفون، 

پایتخت شاهنشاهی ساسانیان بنا نهاده و استقالل خویش را از 

کلیسای روم اعالم کرده بود. بنا بر شواهد و مستندات تاریخی در 

  زمان زمامداری شاهان ساسانی، شهرهای مسیحی نشین در پهنه

روز ایران، وجود داشتند و مسیحیان کم و بیش در  جغرافیایی آن

گذراندند. پس از شکست شاهنشاهی  امنیت نسبی روزگار می

ساسانی در هجوم اعراب مسلمان، مسیحیت نیز مانند دین کهن 
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ترین جنبش تبلیغی در میان ادیان و مذاهب دنیا مربوط به  اما فعال
توان گفت در میان هیچ یک از ادیان  مسیحیت است. به جرات می

های تبلیغی و اعزام مبلغ به گستردگی دین  و مذاهب، فعالیت
مسیحیت نبوده است. این جریان به ویژه با توجه به الهیات 
مسیحی که تنها راه رستگاری انسان را از طریق ایمان به مسیح 

های  تری یافت. لذا در این دین، فعالیت داند، اهمیت بیش می
های دقیق همراه  ریزی تبلیغی به شکلی بسیار منسجم و با برنامه

ای شد  بود. گروه های میسیونری دارای چنان تشکیالت گسترده
های تعلیم و  های معتبر اروپا و آمریکا دارای کالج که دانشگاه

تربیت مبلغ مذهبی بودند. در راستای گسترش مسیحیت، مبلغینی 
نیز برای تبلیغ مسیحیت به ایران فرستاده شدند. با توجه به بافت 

تر ایرانیان نسبت به  ی ایران و رواداری مذهبی بیش مذهبی جامعه
ی میان مردم و میسیونرهای  سایر کشورهای خاورمیانه، رابطه

ی حضور میسیونرهای  تر اوقات نیک بود. کارنامه مسیحی در بیش
مذهبی مسیحی در ایران برخالف کشورهای آمریکای جنوبی، 

ی کامیونیتی تهران  ی مثبتی است. برای نمونه، مدرسه کارنامه
(Community School, Tehran) که تا پیش از انقالب ،

ی خوبی از  ی مردم این شهر نشانه فعال بود، در ذهن و خاطره
ی  حضور میسیونرهای مسیحی برجای گذاشته بود. مدرسه

روزی در تهران برای  ی شبانه کامیونیتی،  به عنوان یک مدرسه

 ۷۲۲۱های  میسیونرهای پروتستان آمریکایی ساکن ایران در سال
میالدی، مدرسه از  ۴۱ی  گذاری شد. در اواخر دهه میالدی پایه

ی مریضخانه در نزدیکی خیابان ژاله  خیابان قوام السلطنه به کوچه
جا  ، در آن۷۲۵۲تهران انتقال یافت و تا زمان بسته شدن در سال 

ی کار میسیونرهای  ی حضور و نحوه قرار داشت. با توجه به سابقه
های تبشیری در ایران،  توان گفت فعالیت مذهبی، آشکارا می

ارتباطی به حضور نظام جمهوری اسالمی در ایران ندارد. چنانچه 
ی خویش به  زندانی مسیحی ابراهیم فیروزی نیز در رنج نامه

دادستان تهران بر این مدعا تاکید دارد. بسیاری از نوکیشان 
مسیحی ایرانی، از قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه هستند )با 
توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران به جرات می توان طبقه 
متوسط را آسیب پذیر خواند(؛ افرادی که برخی از آنان آسیب 

ی رفتار با این افراد  دیدگان اجتماعی هستند که با توجه به نحوه
اند. به طور کلی  برپایه جهان بینی مسیحی، جذب این آیین شده

توان گفت کلیساهای خانگی و فعاالن مسیحی درون کشور  می
ی خاصی جهت جذب نخبگان و تاثیرگذاری بر روند  برنامه

سیاست داخلی ایران ندارند. با توجه به نبود شواهد و اسنادی دال 
ی نوکیشان مسیحی برخالف دستگاه سیاسی  بر همکاری مجرمانه

موجود، شایسته است که نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی با 
   تری با این موضوع برخورد نمایند. اندیشمندی بیش
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 مسیح و زندگی جدید از طریق راهنمایی او.
این در حالیست که از نظر قانونی نوکیشان مسیحی در ایران به 

شوند و امکان دارد که به عنوان مرتد از اسالم،  رسمیت شناخته نمی
ی جهانی حقوق  اعالمیه 81ی  شناخته شوند. در کشوری که ماده

شود، این  بشر )مربوط به آزادی مذهب و عقیده(، مرتباً نقض می
نوکیشان مسیحی در معرض آزار و اذیت توسط دولت در سطوح 

 مختلف هستند.
برای مسیحیان، به گرد هم آمدن برای دعا گفتن، خدا را شکر 

جا که در  کردن و انجیل خواندن، امری اساسی ست. اما از آن
دولت ایران درب کلیساها را به روی فارسی زبانان   8938سال

های غیر رسمی به نام  بست، نوکیشان ناچارند که در گروه

 

 موج اذیت و آزار مسیحیان در ایران

 راب دانکن

 بان خاورمیانه مدیر منطقه ای سازمان دیده

های مسیحیان در ایران به روشنی نشان  دنبال کردن بازداشت
ی  های اخیر مقامات دولتی ایران جامعه دهد که در سال می

ها حاکی از  اند. گزارش مسیحی را هدفی برای سرکوب قرار داده
شهروند مسیحی  93،  6182آن است که از ماه می تا آگوست 

ی این شهروندان مورد بازجویی قرار  دستگیر شدند و تعداد عمده
ی زندان شدند. باور بر آن است که بسیاری از  و روانه  گرفته

ها گزارش نشده است و تعداد واقعی مسیحیان دستگیر  بازداشت
 تواند بسیار باالتر باشد. شده توسط مقامات می

کشور ایران دارای جمعیت بومی )رو به کاهش( مسیحی ارمنی و 
است. این مسیحیان به رسمیت شمرده شده، مجاز به   آشوری

ای در مجلس  پیروی از دین خود به زبان خود و انتخاب نماینده
ی زبان فارسی در کلیساها و تبلیغ مسیحیت  هستند؛ اما استفاده

 ممنوع است. 
ها به مسیحیت  های اخیر، بسیاری از ایرانی با این حال در سال

دهد که از  اند. شهادت این افراد معموالً نشان می گرایش پیدا کرده
اند و از طریق ماهواره یا آشنایان با  مذهب خود ناراضی بوده

اند؛ بخشش گناهان از طریق عیسی  مسیحیت و انجیل آشنا شده

 عکس از گاردین  -نمایی از یک کلیسای خانگی ایرانی
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ها به ویژه آسیب پذیر  گرد هم آیند. این گروه“ کلیساهای خانگی” 
هستند و اغلب مورد هجوم پلیس 

گیرند.  تنها در ماه آگوست  قرار می
، چهار کلیسای خانگی مورد 6182

هجوم ماموران امنیتی قرار گرفنتد و 
ها بازداشت و بازجویی  اعضای آن

 شدند. 
اغلب ماموران امنیتی بازداشت  

دارند که یک  شدگان را وادار می
مبنی بر عدم حضور مجدد   گواهی

در کلیساهای خانگی امضا کنند؛ 
گواهی که ناقض حق آزادی مذهب 

 آنان است. 
حتی زمانی که مسیحیان برای یک 

اند هم، توسط  ، دور هم جمع شده-و نه مذهبی–امر اجتماعی 
شوند. در یک مهمانی عروسی در ماه جون، یک  مسئولین رصد می

رهبر کلیسای ایرانی و سه بازدید کننده از آذربایجان، دستگیر 
برند. در ماه آگوست ماموران  شدند و هنوز در بازداشت به سر می

اطالعاتی به یک تفرج ماهیگیری در فیروزکوه یورش بردند و در 
کم  ح یچ  ه که  لی  حا
بازداشتی نداشتند، پنج تن را 
دستگیر کردند که تا به 
امروز نیز در بازداشت به سر 

برند. باید دید چه اتهامی  می
تراشند؛ به نظر  برایشان می

این “  اتهام” رسد تنها  می
ها  است که چهار تن از آن

 هستند.“ نوکیش مسیحی”
شوند  زمانی که متوجه می

شخصی در حال ایجاد یا 
تسهیل جلسات مسیحیان در 
کلیساهای خانگی است، به 

آورند تا کشور را ترک کند. به طور کلی این فشارها  او فشار می
توسط مسئولین از طریق آزار و اذیت عمدی است. این امر 

تواند در قالب یک احضاریه به ادارات امنیتی برای پاسخ به  می

های شناسایی برای  ی اسنادی از قبیل کارت سواالت، مصادره
جلوگیری قربانی از خرید و یا 
فروش ملک، اتومبیل و غیره و 
مجبور کردن قربانیان برای ترک 
مشاغل خود، باشد. دو تن از 
همسران کسانی که در تفرج 
ماهیگیری در فیروزکوه دستگیر 
شده بودند، در حال حاضر از کار 
خود به دستور مقامات اطالعاتی 

خراج شده بران  ا ه غلب ر ند. ا ا
کلیساهای خانگی دستگیر شده، 
متهم به جرایم مربوط به تبلیغ 
مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی 

شوند و برای آزادی خود از  می
کنند.  البته  ، پیدا می-که اغلب سند است-  زندان نیاز به وثیقه

شود؛ حتی  اگر متهم در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط می
 ها توسط مسئولین تسهیل شود.  اگر مهاجرت آن

مشخص نیست که چرا مقامات ایرانی اکنون در حال سرمایه 
های مسیحیان،  گذاری زمان و انرژی در محدود کردن آزادی

دستگیری و زندانی کردن، 
نان از  مصادره موال آ ی ا

طریق طلب وثیقه و بیرون 
راندنشان از کشور هستند. 
اگر نوکیشان مسیحی ایرانی 
به درستی در دین جدید خود 
آموزش ببینند، به دستور 
ید برای  کتاب مقدس با
شهروند خوب بودن آگاه 
باشند، به حق حامی دولت 
باشند و در جایی که خطا و 

بینند، به دنبال  ناحقی می
 ایجاد تغییرات مثبت باشند. 

رژیم ایران در مسیحیان و به خصوص نوکیشان مسیحی چه 
داند  ها را تهدیدی می ترسد و آن ها می گونه از آن بیند که این می

 کند؟   طور با شدت و ناعادالنه با آنان برخورد می که این

و نه –حتی زمانی که مسیحیان برای یک امر اجتماعی 
اند هم، توسط مسئولین رصد  ، دور هم جمع شده-مذهبی

شوند. در یک مهمانی عروسی در ماه جون، یک رهبر  می
کلیسای ایرانی و سه بازدید کننده از آذربایجان، دستگیر 

برند. در ماه آگوست  شدند و هنوز در بازداشت به سر می
ماموران اطالعاتی به یک تفرج ماهیگیری در فیروزکوه 

یورش بردند و در حالی که هیچ حکم بازداشتی نداشتند، پنج 
تن را دستگیر کردند که تا به امروز نیز در بازداشت به سر 

تراشند؛ به نظر  برند. باید دید چه اتهامی برایشان می می
نوکیش ”ها  این است که چهار تن از آن“ اتهام”رسد تنها  می

 هستند.“ مسیحی

مشخص نیست که چرا مقامات ایرانی اکنون در حال سرمایه 
های مسیحیان،  گذاری زمان و انرژی در محدود کردن آزادی

ی اموال آنان از طریق طلب  دستگیری و زندانی کردن، مصادره
وثیقه و بیرون راندنشان از کشور هستند. اگر نوکیشان مسیحی 

ایرانی به درستی در دین جدید خود آموزش ببینند، به دستور کتاب 
مقدس باید برای شهروند خوب بودن آگاه باشند، به حق حامی 

بینند، به دنبال ایجاد  دولت باشند و در جایی که خطا و ناحقی می
 تغییرات مثبت باشند. 
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اندازی شد، مبتکران  ی جهانی اینترنت راه در واقع زمانی که شبکه
ی امنیت و حریم خصوصی داشتند  دنیای وب نگاه متفاوتی به مقوله

که  سادگی عبور کرده بودند؛ بدون آن ها به و از کنار این موضوع
ها بیندیشند. طولی نکشید که این تصور ابتدایی  تمهیداتی برای آن

از اخالق دود شد و به هوا رفت و امنیت و حریم خصوصی به یکی 
های کاربران دنیای وب تبدیل شد. با  ترین دغدغه از مهم

ها و افراد، اینترنت که  ها به اطالعات دیگر دولت درازی دولت دست
قرار بود مرزها را از بین ببرد، مرزی پررنگ از نگرانی و مرزگرایی را 

ی شبکه ملی اطالعات کلید  ها کشید. در نتیجه ایده به دور دولت
ی جهانی را به چالش  خورد و قوت گرفت تا تصور ابتدایی از دهکده

های امنیتی و حریم  بکشد. متاسفانه باید گفت تا زمانی که ویژگی
های ملی اطالعات  خصوصی در دنیای وب به وجود نیایند، شبکه

روز رشد کرده و بر تعدادشان  روزبه
می فزوده  ین  ا ب هرچند  شود. 

هایی که به دنبال ایجاد این  دولت
های  های ملی هستند تفاوت شبکه

های  عمیقی وجود دارد. دولت
های ملی را در  دموکراتیک شبکه

کنند  کنار اینترنت جهانی تعریف می
ی  و دسترسی کاربران به شبکه

کنند اما  جهانی را محدود نمی
یش از  دولت پ بدادی  ست های ا

ی ملی، دسترسی  اندازی شبکه راه
اندازی  اند و بعد از راه کاربران به اینترنت جهانی را محدود کرده

ها، دسترسی  ی ملی نیز بدون اعتنا به کاربران و منافع آن شبکه
پذیر  چین شده و بسیار محدود امکان افراد به اینترنت جهانی را دست

 سازند. می
تواند تبعات  جاکه می ی ملی اطالعات از آن اندازی شبکه راه

ای بر زندگی آنالین و آفالین افراد داشته باشد، باید با  گسترده
ساختار دولتی که قصد دارد آن را راه بیندازد، سنجیده شود. 

ی ملی اطالعات  طور مطلق از خوب یا بد بودن شبکه توان به نمی
گفت بلکه باید دقت کرد که نیت دولت از این پروژه چیست و نقش 
مردم یا کارشناسان در نظارت بر عملکرد و نقد احتمالی آن در چه 

ی ملی  تر اگر دولتی که قصد دارد شبکه حد است. به عبارت ساده
اطالعات را ایجاد کند، دولتی دموکراتیک و برآمده از خواست و 

 فعال مدنی

 حسین ترکاشوند

ی ملی اطالعات، طرحی است که  اینترنت ملی یا همان شبکه
به  ۷۲٣۵ی پنجم توسعه قرار بوده است تا پایان سال  طبق برنامه

که وجود چنین  انجام رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد. این
ای به طور کلی به سود ایران و ایرانیان است یا خیر، هدف از  شبکه

های جمهوری اسالمی ایران  راه اندازی این شبکه از سوی دولت
چیست و آیا در نهایت این شبکه راه اندازی خواهد شد یا خیر، 

موضوعاتی است که در این نوشته به 
 ها خواهم پرداخت. آن

ایران نخستین کشوری نیست که به 
ندازی شبکه کر راه ا لی  ف م ی 

ین  یش از ا پ ست.  طالعات ا ا
چون آمریکا، چین،  کشورهایی هم

انگلیس و کره جنوبی نیز به این فکر 
افتاده و در راستای تحقق آن تالش 

ند. ضمن آن کرده عد از  ا ب که 
های ادوارد اسنودن، کارمند  افشاگری

پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، 
های امنیتی  ها از سوی آژانس مبنی بر شنود اطالعات افراد و دولت

آمریکا و چند کشور دیگر، آلمان و برزیل نیز به فکر راه اندازی 
 ی ملی اطالعات افتادند. شبکه
ی ملی اطالعات به طور خالصه سیستمی است که در آن  شبکه

ی  بسیاری از تبادالت اطالعاتی در داخل و با تکیه بر مراکز داده
شود. با راه اندازی چنین سیستمی میزان نیاز به  داخلی برقرار می

های اطالعاتی بسیار  شبکه جهانی اینترنت برای تمامی ترافیک
ی ملی  کند. هرچند نباید فراموش کرد که در شبکه کاهش پیدا می

ها و محتوای رد و بدل  اطالعات، توان دولت در نظارت بر داده
شده افزایش چشمگیری خواهد داشت و با کنترل مراکز اطالعات 

تواند ترافیک اینترنت داخلی را رصد  که در داخل کشور هستند، می
 کند.

ی ملی اطالعات به طور خالصه سیستمی است که در  شبکه
آن بسیاری از تبادالت اطالعاتی در داخل و با تکیه بر مراکز 

شود. با راه اندازی چنین سیستمی  ی داخلی برقرار می داده
های  میزان نیاز به شبکه جهانی اینترنت برای تمامی ترافیک

کند. هرچند نباید فراموش  اطالعاتی بسیار کاهش پیدا می
ی ملی اطالعات، توان دولت در نظارت بر  کرد که در شبکه

ها و محتوای رد و بدل شده افزایش چشمگیری خواهد  داده
داشت و با کنترل مراکز اطالعات که در داخل کشور هستند، 

 تواند ترافیک اینترنت داخلی را رصد کند. می
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عملکردهایش را از بین برده و 
کس  ی آن را برای هیچ اجازه

کند. از سوی دیگر این  صادر نمی
نی در  پرتوا حکومت دستان 
عادی،  ندان  شهرو سرکوب 

ای و کنشگران  فعاالن رسانه
سیاسی، اجتماعی و مدنی داشته 

ی امنیت  چنین دغدغه و دارد. هم
آنالین و حفظ حریم خصوصی 

ی حکومت سرکوبگری  در سایه
به  چون جمهوری اسالمی 
سیاری از  نی نخست ب گرا ن

شده است و بدون تردید  کاربران اینترنت کنونی در ایران تبدیل 
طور کامل در دست حکومت باشد و  در سیستمی که کنترل آن به

های حفظ امنیت و حریم خصوصی کاری از پیش  تکنولوژی
 نبرند، در نهایت مردم سودی نخواهند برد.

کارگزاران نظام  ی رسد انگیزه واقعیت این است که به نظر نمی
اندازی اینترنت ملی، حفظ منافع  جمهوری اسالمی ایران از راه

گسترده شدن ابزار  های مهمش ملی باشد بلکه یکی از نگرانی

ی مردم باشد و مردم  اراده
بر  توان تغییر و نظارت 

های آن دولت را  تصمیم
داشته باشند، طبیعتاً تبعات 
یز  ین شبکه را ن یجاد ا ا
پذیرفته و در آینده نسبت به 
برطرف کردن معایب آن گام 

دارند. اما در کشوری که  برمی
ماینده ی واقعی  حکومت ن

مردم نیست و منافع مردم 
نسبت به منافع حاکمان در 

ی چندم اهمیت قرار  درجه
ای حساس و  گیرد، باید نسبت به تبعات ایجاد چنین شبکه می

های دموکراتیک دسترسی  نگران بود. به تجربه، دولت
کنند اما  شهروندانشان به شبکه جهانی اینترنت را محدود نمی

اگر حکومتی قصد دارد دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت 
ازپیش در کنترل درآورده و در مواقع لزوم آن را قطع  را بیش

کند، شنود و نظارت بر فعاالن اجتماعی، سیاسی و مدنی را 
طور کلی  ها اقدام کند و به افزایش داده و نسبت به سرکوب آن

امکان نظارت 
بر عملکرد آن 
و بروز نقدها را 
هد،  ند
های  طر خ

ی  ایجاد شبکه
ملی اطالعات 

به  به تب  مرا
های آن  سود

 برتری دارد.
مت  کو ح
هوری  م ج
اسالمی ایران 
نه  فا س تا م
امکان نظارت 
بر بسیاری از 

حکومت جمهوری اسالمی ایران متاسفانه امکان نظارت بر بسیاری 
کس  ی آن را برای هیچ از عملکردهایش را از بین برده و اجازه

کند. از سوی دیگر این حکومت دستان پرتوانی در  صادر نمی
ای و کنشگران سیاسی،  سرکوب شهروندان عادی، فعاالن رسانه

ی امنیت آنالین و  چنین دغدغه اجتماعی و مدنی داشته و دارد. هم
ی حکومت سرکوبگری چون  حفظ حریم خصوصی در سایه

جمهوری اسالمی به نگرانی نخست بسیاری از کاربران اینترنت 
شده است و بدون تردید در سیستمی که  کنونی در ایران تبدیل 

های  طور کامل در دست حکومت باشد و تکنولوژی کنترل آن به
حفظ امنیت و حریم خصوصی کاری از پیش نبرند، در نهایت مردم 

 سودی نخواهند برد.
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ی  ها ندارد. تاکنون جامعه رسانی است که کنترلی بر آن اطالع
های  ای منتقد در کشور و خارج از آن، شاهد سرکوب رسانه

رویه و  اند؛ توقیف بی ای از سوی این حاکمیت بوده گسترده
های  ها، سانسور و فیلتر وب سایت ی نشریات و روزنامه ناعادالنه

ای، همگی  های ماهواره خبری و تحلیلی و پارازیت روی تلویزیون
نشان از این دارد که این حکومت با هر ابزاری که آگاهی ایرانیان 
را افزایش دهد و به گردش آزاد اطالعات کمک کند، مخالف است 

ای از اطالعات  کند آن را حذف کند. بنابراین در شبکه و تالش می
ی  ی این حکومت باشد، هیچ رسانه طور کامل تحت سلطه که به

مستقل و منتقدی وجود نخواهد داشت و سرکوب سیستماتیک 
 تر خواهد شد. ساده

در نهایت اما اگر حکومت بتواند به چنین سیستمی به لحاظ 
زیربنایی و تکنولوژیک دست پیدا کند، با تمام توان در راستای 

ی  تحقق آن گام بر خواهد داشت و در این مسیر شاید عمالً جامعه
مدنی و کنشگران نتوانند مانع جدی باشند. اگر این اتفاق رخ دهد، 

رسانی از یک سو و میزان  وضعیت نظارت، انتقاد و آگاهی

های اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر با موانع  آزادی
چنان مردم باید با  رو خواهند شد. وضعیتی که هم روبه تری  جدی

 تالش در راستای تضعیف آن با سختی و مشقت گام بردارند.
ی ملی اطالعات در  اندازی شبکه از زمان ایده پردازی برای راه

اندازی آن با  چنان راه گذرد و هم سال می ۷۱کشور، بیش از 
مشکالت اداری، زیرساختی و تکنولوژیک همراه بوده است. 

اندازی این شبکه را منتفی  توان موفقیت حکومت در راه نمی
ی نه چندان دور شبکه ملی  دانست و احتمال دارد که در آینده

اطالعات به مرحله اجرایی برسد؛ اتفاقی که از دید نگارنده در 
شود. در واقع اگر از  نهایت با وجود به سود ایرانیان تمام نمی

ی منافع مردمی به این موضوع بنگریم، مفید آن بود که این  جنبه
شبکه تحت حکومتی مردمی که افکار و خواست عمومی را 

شد تا عالوه بر کمک به حفظ  اندازی می کند راه نمایندگی می
امنیت و حریم خصوصی آنالین، دسترسی به اینترنت جهانی 

داشت و امکان نظارت بر آن از سوی  طور آزاد وجود می به
 پذیر بود. نمایندگان واقعی مردم و برطرف کردن معایب آن امکان

  عکس از کمپین آزادی های یواشکی زنان در ایران

 عکس ماه

های غیرمجاز، مواد مخدر و مشروبات الکلی،  پلیس شیراز در نمایشگاه خیابانی مکشوفات خود، در کنار خودروهای سرقتی، فیلم
 مانند به نمایش گذاشت.  ، در فضایی قفس“اتباع غیرمجاز”شهروندان خارجی دستگیر شده را نیز تحت عنوان 

 عکس از ایسنا
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 “پیامدگرایی”به “ سزاگرایی”ی مجازات از  تبدیل فلسفه

ی معروف  هرگز این جمله“.  حقوق، رسوب تاریخی اخالق است”

کنم. به  دکتر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران را فراموش نمی

عبارت دیگر حقوق و قانون برای حفظ و اعتالی اخالق جامعه 

 ای برای انتقام دولت یا شهروندان! است، نه وسیله

یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد  ارتکاب می“  جرم”هنگامی که 

ی این  که در مقابل آن رفتار، واکنش نشان دهد. از جمله

است. اصوالً هدف از مجازات در حقوق “  مجازات”ها  واکنش

عبارت است از پیشگیری از تکرار جرم، تنبیه و اصالح مجرم و 

حفظ اخالق در جامعه. پس تردیدی وجود ندارد که هر شهروندی 

که جرمی مرتکب گردد، باید مجازات شود. تعریف جرم هم در 

هر ”قانون مجازات اسالمی ایران صریحاً آمده است:  6ی  ماده

رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون، برای آن مجازات 

 “.تعیین شده است، جرم محسوب می شود

ی اعمال مجازات در طول تاریخ یکسان نبود. در تاریخ  شیوه

ی  ی نخستین وجود دارد که اولین دوره حقوق کیفری، یک دوره

طور  است؛ همان“  های خصوصی انتقام جویی و جنگ”آن دوره، 

که از اسمش پیداست، نهاد دولت و حکومت وجود نداشت و 

ی  ی دوم از دوره گرفتند. دوره ها به طور خصوصی انتقام می انسان

مشهور است. در این دوره با “  دادگستری خصوصی”نخستین، به 

های اولیه شکل گرفته بودند، هنوز قبایل قدرت  که دولت این

کردند.  زیادی داشتند و به طور خصوصی، مجرمین را مجازات می

در این دوره مجازات دسته جمعی وجود داشت؛ لذا اصل شخصی 

 ها جایی نداشت . بودن مجازات

ی نخستین  ی دادگستری عمومی، خط پایانی بر دوره اما دوره

حقوق کیفری بود. در این دوره، حاکمیت و دولت، متکفل انجام 

ی اول ثبات و امنیت جامعه  ها شد؛ چون مجرمین در درجه مجازات

 اندازند.  را به خطر می

های زمانه متغیر بوده  در طول تاریخ مجازات مجرمین به تبع عرف

سخت ”های دردناک یا  است. تا همین یکی دو قرن پیش، اعدام

هایی که مو بر تن انسان سیخ  امری معمول بود. روش“  کشی

کند؛ از جمله :بریدن اندام، پوست کندن، سوزانیدن و کباب  می

کردن، پاره پاره کردن، زنده به گور کردن، زیر تازیانه و چوب 

کشتن، خرد کردن سر با گرز، بستن به دم اسب، شقه کردن از 

طریق بستن به درخت، در دیگ جوشان انداختن، در پوست خام 

 گذاشتن و بریان کردن، زنده زنده گچ گرفتن و غیره.

اما با گسترش موازین حقوق بشری در جهان به ویژه بعد از جنگ 

جهانی دوم، خیل عظیمی از کشورها، مجازات مرگ و کالً هرگونه 

های دردناک  مجازات بدنی را منسوخ کردند. به طور کلی مجازات

های دردناک گرفته تا شالق، محصول مکاتب  بدنی، از مرگ

در حقوق کیفری بوده است. اما تجدیدنظر در این سبک “  سزاگرا”

عدالت ”چون مکتب “  پیامدگرا”ها، محصول مکاتب  از مجازات

 است.“ ترمیمی

 دالیل عدم کارآیی مجازات مرگ

ی اخیر به این مرحله رسیده است که مجازات  بشر در چند دهه

مرگ مجرم، به هیچ عنوان در راستای اجرای عدالت نیست، 

ها هم در تضاد  بازدارندگی ندارد، و با اکثر اصول حاکم بر مجازات

 اشکار است به چند دلیل:

ها، میزان مجازات باید  الف( بر اساس اصل شخصی بودن مجازات

حداقل و حداکثر داشته باشد. به طور مثال میزان زندان از چند ماه 

و سال تا حبس ابد در نوسان است. اما مجازات مرگ، خصوصیت 

جزمی است. مجازات مرگ، بسیار ظالمانه است و قابل توزین و 

 کاهش و افزایش متناسب با تقصیر مجرم نیست . 

ب( مجازات مرگ، قابل بازگشت نیست. هرگاه بی گناهی بر اثر 

اشتباه دادرس به دار مجازات آویخته شود، هرگز اشتباه او قابل 

  کارشناس ارشد حقوق بین الملل

  محمد محبی
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کند و به  رو شدن با مامورین به راحتی شلیک می هنگام روبه

داند که  کشد. چون چه بکشد و چه نکشد، می راحتی آدم می

 حکمش اعدام است. 

ای که مجازات بسیار شدید برای برخی از جرایم وضع  در جامعه

ای، یک نوع فرهنگ افتخار به  شود، در میان مجرمین حرفه می

ای، برای هم  گیرد و مجرمین حرفه جرایم خطرناک شکل می

شوند! االن باید بررسی کنیم که  سلکان خود تبدیل به اسطوره می

چرا این همه اعدام در مورد مجرمین مواد مخدر، تاثیری بر کاهش 

ها در ایران در این  درصد اعدام 11جرایم نداشته است؟! حدود 

ی ایران در اعدام را در جهان )در  گیرد و رتبه حوزه صورت می

مقایسه با جمعیت( به صدر جدول رسانده است که این مسئله به 

ها،  هیچ وجه برای کشورمان خوب نیست. اگر این میزان از اعدام

شد به این دلخوش بود  تاثیری در کاهش جرایم داشت، دستکم می

ی اول اعدام در جهان را توجیه کرد )شخصاً با این توجیه  و رده

ترین آشنایی با علومی چون  که اگر کسی کوچک مخالفم(. حال آن

یابد که تشدید  کیفرشناسی و جرم شناسی داشته باشد، در می

شود، بلکه امکان  مجازات نه تنها به کاهش جرم منجر نمی

افزایش میزان جرم هم هست. کیفرشناسان معتقدند که تشدید 

های تنبل است. در کشورهای توسعه  مجازات، عمدتاً کار حکومت

ها به  کنند که انسان قدر ارزشمند می یافته، زندگی و آزادی را آن

دهند که مجازات سالب آزادی  سادگی تن به کارهایی نمی

ی اروپا،  چون زندان( نصیبشان شود. در کشورهای اتحادیه )هم

ی  ترین میزان خودکشی، متعلق به زندانیان است. در اتحادیه بیش

اروپا، حکم اعدام وجود ندارد. باید بدانیم که مجازات برای کاهش 

و پیشگیری جرم است. وقتی مجازاتی تاثیری بر کاهش و 

ی اِعمال این مجازات، چه  پیشگیری جرمی ندارد، اصرار بر ادامه

 معنایی دارد؟!

امکان حذف مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر در حقوق 

 کیفری ایران

برای برخی از جرایم مواد مخدر در ایران، مجازات اعدام در نظر 

گرفته شده است که البته با استناد به مفهوم افساد فی االرض در 

جبران نیست. ولی اگر بر اثر اشتباه قاضی، فردی به زندان طویل 

 توان این اشتباه را جبران کرد .  المدت محکوم شود، می

ای برای فرد و جامعه نیست.  ج( مجازات مرگ، متضمن هیچ فایده

اند، نشان  ها را لغو کرده ی کشورهایی که این قبیل مجازات تجربه

ای از  دهد که الغای آن بر شمار بزهکاران نیفزوده است. در پاره می

کشورها حتی پس از لغو اعدام، از شمار جرایم مستلزم اعدام نیز 

کاسته شده است. حتی این نوع مجازات، هراس در دل کسانی که 

مستعد ارتکاب جرم هستند و از نزدیک شاهد و ناظر اجرای 

 آورد. مجازات بودند، پدید نمی

د( مجازات مرگ با احساس بشردوستی و با روح تمدن امروزی که 

شمارد، مغایر است.  ها محترم می ی انسان حیات را برای همه

 کند.  افزون بر آن، قبح خونریزی را در اذهان مردم زایل می

 توهم تشدید مجازات و بازدارندگی جرم

ی  چزاره لمبروزو ایتالیایی، یکی از بزرگان علم جرم شناسی، نظریه

ی تشدید مجازات و تاثیر آن بر بازدارندگی جرایم  جالبی درباره

ای باشد و  اگر مجازات یک جرمی در یک درجه”گوید:  دارد. او می

بعد قانونگذار، تصمیم بگیرد، یک یا چند درجه، مجازات آن جرم را 

شوند. و این تهییج، تهور  ای تهییج می تشدید کند، مجرمین حرفه

 “.و سبعیت مجرم را باال می برد

به باور نگارنده این نظریه تقریباً در ایران اثبات شده است. از  

در ایران تصمیم گرفته شد که مجازات جرایم  21ی  اواسط دهه

مواد مخدر، تشدید شود. آیا فرصت آن فرا نرسیده است که به طور 

دقیق و علمی بررسی شود که این تشدید مجازات، چه تاثیری بر 

جرایم داشته است؟! در موقع تشدید مجازات، برای حمل و خرید و 

فروش چند ده گرم هرویین، مجازات اعدام در قانون گنجانده شد. 

ی تشدید مجازات، باعث تهییج قاچاقچیان مواد مخدر  این شیوه

خواهد هرویین قاچاق  شده است. وقتی یک مجرم به طور مثال می

گرم قاچاق کنم و گیر  91گوید که، من اگر  کند، پیش خود می

کیلوگرم )ده هزار  911بیفتم، اعدام خواهم شد و در عین حال اگر 

برابر( هم قاچاق کنم و گیر بیفتم، باز هم حکمم اعدام است! لذا 

سازد و  قاچاقچی، همراه با قاچاق خود، تیم مسلح خود را هم می
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کتاب تعزیرات آمده است. چون اساس قانونگذاری در ایران فقه 

امامیه است و در فقه امامیه، خارج از قصاص نفس و اعدام در 

توان مجازات اعدام وضع کرد و چون با قاعده  نمی“  حدود”

توان در تعزیر، اعدام گنجاند، لذا برای  نمی“  التعزیر دون الحد”

جرایم مواد مخدر، با استناد به افساد فی االرض، مجازات مرگ در 

 شود.  نظر گرفته می

توان نقد کرد و در جهت برداشتن  این مسئله را از دو منظر می

مجازات 

مرگ، 

تالش 

نمود. 

یکی 

که،  این

بسیاری 

از فقهای 

شیعه 

معتقدند 

که اجرای 

“ حدود”

در عصر 

غیبت 

جایز 

نیست. و دوم با فتاوای مرحوم آقای خمینی، ایشان، دست کم تا 

کرد. حال  ، هرگونه اعدامِ اشخاصِ غیرقاتل را رد می8961سال 

ها صورت  ی اول انقالب آن حجم از اعدام که در یک دهه این

گرفت باید دقیق بررسی شوند. وی در حکمی که برای آقای 

مهدی هادوی، نخستین دادستان دادگاه انقالب صادر کرد، نوشت 

در غیر از دو مورد زیر هیچ دادگاهی حق ندارد، حکم اعدام صادر ”

کسی که فرمان  -6کسی که ثابت شود آدم کشته است،  -8کند: 

ای شده که منجر به  کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه

مرگ شده باشد. نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام 

“. شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص

 (692، ص9ی جلد    )صحیفه

االرض را قبول  چنین آقای خمینی حکم اعدام برای مفسد فی هم

االرض به  باره این بود که عنوان مفسد فی نداشت. نظر او در این

ای که مستحق اعدام باشد نیست. و  خودی خود، عنوان مجرمانه

یعنی “  حرب”نویسد که اگر عنصر  در تحریرالوسیله صراحتاً می

حمل اسلحه و ترساندن مردم و شرارت و ریختن خون نباشد، 

( با این 113باشد. )ص مستحق اعدام نمی“  مفسد فی االرض”

استدالل بسیاری از مجرمین مواد مخدر و مجرمین اقتصادی چون 

آفرید امیرخسروی و غیره نیز، نباید به خاطر  فاضل خداد و مه

های  شدند و باید مجازات افساد فی االرض به اعدام محکوم می

شد. بر این اساس، به  ها در نظر گرفته می مادون اعدام برای آن

ی عنوان مفسد فی  رسد باید یک تجدیدنظر اساسی درباره نظر می

 االرض و اعدام در قوانین ایران صورت بگیرد.

 های جایگزین اعدام برای جرایم مواد مخدر مجازات

موادمخدر معضلی است که حتی اعدام نیز نتوانست ترمزی بر 

ی برخی کارشناسان این  پیشی گرفتن آن باشد؛ حال محل مناقشه

حوزه شده است. از طرفی مجازات اعدام برای مواد مخدر از جمله 
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سرپرستی و  دست داده باشند ممکن است به علت بدسرپرستی، بی

های مشابه وارد  ی جرم مشکالت اقتصادی و اجتماعی به چرخه

مدت هم کارایی ندارند و فردی که به  شوند. حبس ابد یا طوالنی

شود، در نهایت بعد از چند سال   حبس طوالنی یا ابد محکوم می

تحمل محکومیت با انواع عفو و تخفیف و بخشودگی از زندان آزاد 

هایی در این زمینه کرده که مثالً این   بینی شود. قانونگذار پیش  می

های کار و شرایط سخت نگهداری شوند. باید  محکومان در اردوگاه

ها که قبالً در قانون   برداری از این اردوگاه اعتبارات الزم برای بهره

بینی شده، اما عملیاتی نشده، تخصیص یابد. در حال حاضر   پیش

ها فقط بحث اختصاص بودجه  اندازی این اردوگاه  مشکل عدم راه

توانیم   و جذب نیروی انسانی است و به همین دلیل نمی

اندازی کنیم. کسانی که مشمول  های شرایط سخت را راه  اردوگاه

 “.مند نمی شوند شوند، از تخفیفات الزم بهره آن شرایط می

ی قضاییه و در میان اساتید حقوق کیفری هم، حذف  در قوه

مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر مطرح است. دکتر حسین 

میرمحمدصادقی، مطرح ترین استاد حقوق کیفری در زمان حاضر 

در ایران بر این مسئله به شدت تاکید دارد. حتی جواد الریجانی، 

ی قضاییه هم از احتمال تغییر قوانین  دبیر ستاد حقوق بشر قوه

مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده است. احتمالی که 

ی شدت و  از تالش برای ترمیم تصویر جهانی ایران در محدوده

 های بازدارنده رنگ گرفته است. ضعف مجازات

پیشنهاد نگارنده این است که در یکی از مناطق کشور، مثالً در 

یکی از جزایر متروک خلیج فارس یک کمپ بزرگ راه اندازی 

اند،  شود و در آن کمپ، فقط مجرمینی که به اعدام محکوم شده

به حبس ابد جایگزین اعدام در این کمپ محکوم شوند. در این 

های متعدد راه اندازی شود و از نیروی  ها و کارخانه کمپ، کارگاه

کار رایگان زندانیان محکوم به اعدام در آن استفاده شود. زندانیان 

ها مشغول کار  تا پایان عمر و براساس توانایی خود در این کمپ

ها  شوند تا هم از جامعه دور شده باشند و هم از نیروی کار آن

که باید قسمتی از منافع مادی حاصل از  استفاده شود. ضمن این

 ها داده شود. های آن کار مجرمین در این کمپ، به خانواده

مواردی نیست که بخواهیم بر اساس شریعت اسالمی مورد بررسی 

ای به موضوع مواد مخدر  قرار دهیم چرا که در شرع هیچ اشاره

 نشده است.

ی بازدارندگی داشته  تردیدی وجود ندارد که مجازات باید جنبه

باشد؛ وقتی که این همه اعدام در مورد جرایم مواد مخدر، تاثیری 

ملموسی بر بازدارنگی جرایم مواد مخدر نداشته است، چه اصراری 

 وجود دارد که این روند ادامه یابد؟!

ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد  ترین مجازات مناسب

ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر،  مخدر، مصادره

ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی  جریمه

که قاچاقچیان مواد مخدر، از دید  چنین با توجه به این . هم است

مقنن، مفسد فی االرض تلقی شده، برای جامعه مضر هستند و در 

شود، باید در  ها داده نمی ی ورود به جامعه به آن دوران حبس اجازه

ی کاری  های بازپروری، از این دسته از مجرمین استفاده  محیط

های طوالنی مدت برای کاهش اعدام  شود و از سوی دیگر حبس

به کار گرفته شود تا قاچاقچیان مواد مخدر با این روش تنبیه شوند 

 و بازدارندگی اساسی برای این نوع جرایم حاصل آید.

های مطرح در ایران برای کاهش تعداد اعدام ها  یکی از ایده

های  برای محکومین به اعدام“  های کار اجباری ایجاد اردوگاه”

هزار  2(، 8936جرایم مواد مخدر است. هم اکنون )در ماه شهریور 

های ایران وجود دارند که منتظر  محکوم به اعدام در زندان ۵۱۱و 

شود که  اجرای حکم و یا تجدید نظر در آن هستند. حاال زمزمه می

های کار اجباری راه اندازی شوند و محکومین جرایم   اردوگاه

ها اعزام شوند. شاید احتمال اعزام به  سنگین به این اردوگاه

تری در مقایسه با حکم اعدام برای  اردوگاه کار اجباری تاثیر بیش

 کاهش جرام در جامعه داشته باشد.

شهریور ماه سال جاری در  81ها در روز  رئیس سازمان زندان

کنند تا جایی که   ی کشورها تالش می همه”گفتگو با شفقنا گفت: 

ی مجرمی که  ممکن است مجازات اعدام لغو شود. شرایط خانواده

شود، یا محکوم به اعدام شده هم باید در نظر گرفته  اعدام می

هایی که در اثر قاچاق مواد مخدر، سرپرست خود را از   شود. خانواده
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 ابهام در آمار تعداد دانش آموزان معتاد

ای بود که  این جمله“. ای نمی شود آموزان رسانه آمار اعتیاد دانش” 

علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو 

با خبرگزاری فارس اعالم کرد. وی در همین مصاحبه در پاسخ به 

در ” ی آمار دانش آموزان معتاد می گوید:  پرسش خبرنگار درباره

چند ماه اخیر ابالغ کردیم که تحت هیچ شرایطی آمار اعتیاد 

ها اعالم نشود، بلکه به صورت محرمانه و  آموزان در رسانه دانش 

 “.مکتوب به وزارت آموزش و پرورش اعالم شود

های  رسد پایانی باشد بر کشمکش این اظهارات به نظر می

های اخیر میان ستاد مبارزه با مواد مخدر از یک  ای سال رسانه

طرف و وزارت آموزش و پرورش از سوی دیگر. جدال دائمی بر 

 سر آمار واقعی دانش آموزان معتاد در کشور.

ای نیست. در واقع آمارهای مربوط به  با این همه این موضوع تازه

ی اعتیاد که در موارد دیگری  دانش آموزان نه تنها در حوزه

همچون آمار کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و مواردی 

چون افزایش فحشا و بزهکاری نیز همواره محرمانه باقی مانده  هم

است. آمارهایی که حتی در کشورهای در حال توسعه و نه چندان 

پیشرفته به لحاظ آموزشی نیز به راحتی در دسترس کارشناسان و 

 گیرد.  فعاالن مدنی قرار می

ی میزان اعتیاد  در طی چهار سال گذشته آمارهای متفاوتی درباره

بود که  19در میان دانش آموزان ارائه شده است. اولین بار سال 

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار دانش آموزان 

هزار نفر اعالم کرد. پنج سال بعد یک مقام  96معتاد کشور را 

هزار نفری تعداد دانش  96مسئول دیگر در همین سازمان از آمار 

داد حتی با وجود غیر قابل  آموزان معتاد سخن گفت. این نشان می

باور بودن این آمار، )بسیاری از کارشناسان آمارهای واقعی را بیش 

دانند( در طی پنج سال با رشد بیش از صد  از آمارهای رسمی می

ایم.  درصدی آمار شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان مواجه بوده

قائم مقام ستاد مبارزه با  32درست دو سال بعد و در فروردین ماه 

مواد مخدر تعداد دانش آموزان معتاد در کشور را صد و سی هزار 

 نفر اعالم کرد.

ای  واکنش مسئوالن آموزش و پرورش هر بار در مواجه با رسانه

شدن این آمار متفاوت بوده، و از سکوت و انکار مطلق وجود دانش 

آموز معتاد تا پذیرش مسئولیت محدود این وزارت خانه در این 

ای شدن  زمینه در نوسان بوده است. این در حالی است که رسانه

این آمارها فقط محدود به مقامات مسئول ستاد مبارزه با مواد 

ی سپاه نیز در  یک معاون فرمانده 39مخدر نیست. در سال 

ای نسبت به خطر افزایش اعتیاد در میان دانش آموزان  مصاحبه

هشدار داد. وی در همین مصاحبه آمار دانش آموزان معتاد در 

کشور را چهل و پنج هزار نفر اعالم کرد. با وجود شواهد غیر قابل 

ی قائم  انکار از شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان، آخرین مصاحبه

مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، خبر از توافقی ضمنی میان 

دهد. و این  مسئوالن  این سازمان و وزارت آموزش و پرورش  می

 چون گذشته باید محرمانه مانده و بایگانی شود. یعنی آمارها هم

های  رسد فقدان برنامه ریزی مشخص در بحث آسیب به نظر می

اجتماعی در ساختار آموزشی و ناکارآمدی وزارت خانه در مهار 

ها در میان دانش آموزان از عوامل اصلی این  شیوع انواع بزهکاری

پنهان کاری است؛ و این دقیقاً همان چیزی است که یکی از 

کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از عوامل اصلی 

داند. وی در پاسخ به  افزایش اعتیاد در میان دانش آموزان می

ی علت شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان  سوال خبرنگار درباره

هایی جدی در  علت اصلی شیوع آن، وجود نقص” می گوید: 

عملکرد آموزش و پرورش است که متولی اصلی تعلیم و تربیت 

 “.کودکان و نوجوانان محسوب می شود

 

 عضو کانون صنفی معلمان 

 محمد حبیبی 
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هاست در دستور کار خود دارد  آموزش و پیشگیری از اعتیاد را سال

ولی باید دید تاکنون چند درصد از دانش آموزان را تحت پوشش 

 21قرار داده است. این درحالیست که براساس برنامه تا کنون باید 

دیدند  های الزم را در این زمینه می درصد از دانش آموزان، آموزش

 “.که عمالً این اتفاق نیفتاده است

کند:  چنین اضافه می وی با اشاره به کیفیت آموزش در مدارس هم

ها در مدارس چندان کافی و استاندارد  متاسفانه کیفیت آموزش” 

ها اطالعات خوب و مفیدی دریافت  نیست و دانش آموزان از آن

کنند این درحالیست که اطالعات موازی در جهت معکوس آن  نمی

 “.تر و موثرتر است از سیستم قاچاق و بیرون از مدارس بسیار قوی

درصد دانش آموزان  29دهد که بیش از  آمارهای رسمی نشان می 

ی خود را از مدارس  ی مواد مخدر نخستین تجربه مصرف کننده

اند. از طرفی درحالی که هر دانش آموز به طور متوسط  اغاز کرده

در حدود ده سال از عمر خود را )در شرایط سنی حساس( در 

 ها بنابر  گذراند و متولی اصلی تعلیم و تربیت آن محیط  مدرسه می

 های افزایش اعتیاد در مدارس و وظایف آموزش و پرورش  زمینه

در حالی که سن اعتیاد در میان دانش آموزان بنابر اظهارات 

سال رسیده است، از سوی وزات آموزش  86مقامات رسمی به زیر 

ی کاهش  ای مدون و مشخصی در زمینه و پرورش برنامه

 شود. های اجتماعی در مدارس دیده نمی آسیب

های  ی پیشگیری از آسیب ها در زمینه ترین روش ای یکی از پایه

های  های آگاهی سازی و آموزش اجتماعی در مدارس، روش

های زندگی و آموزش  منسجم در این زمینه است. آموزش مهارت

مستقیم دانش آموزان و اولیا بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان 

اجتماعی نقش موثری در پیشگیری از وقوع اعتیاد در میان دانش 

هایی که اثری از آن در سیستم آموزشی  آموزان دارد. آموزش

شود. در همین راستا است که رئیس کارگروه  کشور دیده نمی

کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث 

آموزش و آگاه سازی دانش آموزان در پیشگیری از اعتیاد در 

آموزش و پرورش بحث ” گوید:  مدارس را ضعیف دانسته  و می
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آید، اغراق  قوانین رسمی وزارت آموزش و پرورش به حساب می
نیست اگر مسئولیت اصلی افزایش اعتیاد در میان دانش آموزان را 

 بنابر دالیل زیر متوجه این وزارتخانه کنیم.
 فقدان ساختارهای الزم برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان  

ی  ی شورای عالی امنیت ملی همه در حالی که براساس مصوبه
اند، اداره یا دفتری اختصاصی برای مبارزه با  ها موظف شده دستگاه

ای خود دایر کنند، چنین  های زیر مجموعه مواد مخدر در بخش
شود. فقدان چنین  ساختاری در آموزش و پرورش دیده نمی

ساختارهایی، زمینه ساز عدم برنامه ریزی منسجم و مناسب در 
ی اطالع رسانی و آگاهی رسانی مناسب به دانش آموزان و  زمینه

 شود.  ها می اولیای آن
 ی مناسب در مدارس فقدان مشاوره

طور که اشاره شد مسئولیت اصلی آموزش و تربیت دانش  همان
ی آموزش و پرورش  آموزان در سنین کودکی و نوجوانی برعهده

کشور قرار گرفته است. در این میان نقش مشاوران مدارس در 
های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.  ی پیشگیری از آسیب زمینه

های  با این حال به کارگیری افرادی غیر متخصص در زمینه
ای در مدارس و کمبود نیروهای الزم در این زمینه، امکان  مشاوره
ای در مدارس  ی دانش آموزان از خدمات مشاوره ی بهینه استفاده

که بنابر استانداردهای  را به حداقل ممکن رسانده است. در حالی
دانش آموز  2آموزشی مصوب خود آموزش و پرورش، به ازای هر 

ید در هفته یک  با
مات  خد عت  سا

ای ارائه شود،  مشاوره
در حال حاضر بنابر 
مدیر کل  اظهارات 

یتی و مشاوره ی  ترب
موزش و  وزارت آ
پرورش این رقم به 

دانش  86ازای هر 
آموز، یک ساعت در 
طول هفته است. براین 
بر  نا ب ساس، )و  ا
تجربیاتی که در طول 

ها تدریس در  این سال
لف   ت خ م مدارس 

ای در مدارس ایران صرفاً  ام( کلیت خدمات مشاوره شخصا داشته
ی  های انتخاب رشته در بهترین حالت محدود به مشاوره در زمینه

شود. این در حالی است که مشاوره در مدارس  درسی و شغلی  می
ایران فقط محدود به مقطع متوسطه دوم تحصیلی است و دانش 
آموزان ابتدایی و متوسطه اول، از همین خدمات محدود مشاوره 

 ای نیز محروم هستند.
 های درسی فقدان آگاهی رسانی مناسب در کتاب

های  های موثر آموزش و آگاهی رسانی در زمینه یکی از روش
های درسی و آموزش در محیط  های زندگی از طریق کتاب مهارت

باشد. با این حال ضعف مدیریتی و شرایط محافظه  مدارس می
های بعد از انقالب،  کاری حاکم بر این وزارت خانه در طول سال

های مختلف  های درسی مناسب در زمینه مانع از تدوین کتاب
اجتماعی شده است. به صورت مشخص آگاهی رسانی در 

ی مسائل  های ذهنی و روانی در زمینه های بلوغ و آمادگی زمینه
های اجتماعی به صورت کامل از ساختار  جنسی و آگاهی از آسیب

آموزشی کشور حذف شده است. به طور مثال دانش آموزان حتی 
های رسمی و الزم در  در مقطع متوسطه دوم، از آموزش

های پیشگیری از اعتیاد و بیماری ایدز محروم هستند.  زمینه
ی جهانی، این اطالعات از طریق  روشن است که در عصر دهکده

تواند کسب شود و همین  های نامناسب می فضای مجازی و از راه
 های موجود بیفزاید. تواند بر آسیب می
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زند و ارزیابی  جمع این دو گروه را حدود سه میلیون تخمین می

تر دو تا سه برابر آن. این به معنای آن است که شیوع و  واقع بینانه

های  که امروز در مقایسه با دهه بروز افزایش یافته است. یعنی آن

اند، افزایش یافته  پیش نسبت و تعداد کسانی که قربانی اعتیاد شده

تری به لشگر معتادان و مصرف  و در هر سال نیز تعداد بیش

 “آهای صدای ما را می شنوید؟”کنندگان افزوده می شود، 

تر از افزایش جمعیت مصرف کنندگان مواد، تغییر الگو  اما مهم

است یعنی سن شروع مصرف، سن معتادان، روش مصرف، مواد 

مصرفی، هنجارهای مصرف کنندگان، رفتارهای مصرف کنندگان، 

جنسیت قربانیان، تحصیالت، وضعیت اشتغال، وضعیت خانوادگی و 

های دیگر مصرف کنندگان مواد تغییر کرده است.  بسیاری ویژگی

توانست سمت و سوی مثبتی داشته باشد و کار امروز  این تغییر می

تر کند؛  ما را برای پیشگیری، کنترل و کاهش مصرف مواد آسان

های کنترل وضعیت موجود را  اما متاسفانه چنین نشده و دشواری

یا پس از آن کرده است. اجازه  8991ی  به مراتب دشوارتر از دهه

های یکی از آخرین  دهید برای روشن شدن موضوع به بخش

 ی وضعیت مصرف موارد اشاره کنم. مطالعات درباره

در سراسر  8932پیمایش ملی شیوع شناسی اعتیاد که در سال  

ی جمعیتی کم برخوردار، برخوردار و بیش  کشور و در سه طبقه

سال کشور در جمعیت عمومی  22تا  86برخوردار در گروه سنی 

روستایی و شهری انجام شده حاوی نکات مهم و ارزشمندی در 

 شود: این زمینه است که به رئوس آن اشاره می

خوشبختانه هنوز تریاک در صدر مواد مصرفی معتادان ایرانی -

که برخی مطالعات این نتیجه را نقض کرده                                       است و شوربختانه آن

ی رپ مدتی است آهنگی به نام باغ ملی خوانده که  یک خواننده

ی ایران  کند تصویری از وضعیت اجتماعی جامعه در آن تالش می

های اجتماعی ارائه دهد. در این موزیک ویدئو از قول  و بحران

های اجتماعی و خطاب به مسئوالن امر  قربانیان بیشمار آسیب

حاال من هم “  آهای صدای ما را می شنوید؟”شود:  فریاد زده می

در کنار جوانان و نوجوانان قربانی بیکاری، فقر، نابرابری، 

آهای صدای ما را ”خودکشی، تن فروشی، و اعتیاد باید داد بزنم 

تا امروز بسیاری صاحب نظران  8921ی  از اواخر دهه“ می شنوید؟

مسایل اجتماعی، روانشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان 

ی ایران بیمار است و باید برای درمان آن  اند که جامعه هشدار داده

اند سیاستمداران و  کاری کرد. در این بیش از دو دهه، بوده

مدیرانی که گوشی برای شنیدن و دستی برای انجام کاری 

اند  اند اما در همان حال اغلب دست اندرکاران ترجیح داده داشته

ای برای بدنام کردن  این هشدارها را نادیده گیرند یا آن را توطئه

ها گذشته و امروز در مهرماه سال  ی این نمایی. همه نظام و سیاه

چنان وخیم و نپذیرفتنی و سیاه شده  وضعیت اجتماعی آن 8936

که دیگر نه جای پنهان کاری مانده و نه نیاز به سیاه نمایی، 

 “شنوید؟ آهای صدای ما را می”

اند یعنی همه اذعان  ظاهراً امروز همه به جمع بندی باال رسیده

دارند که باید بر این وضعیت اجتماعی گریست. مگر چه شده؟ آیا 

تری از جوانان قربانی مسایل و مشکالت اجتماعی  فقط تعداد بیش

تر است. در واقع عالوه  اند؟ خیر. وضع به مراتب نگران کننده شده

ها نیز  های اجتماعی الگوی آن بر شیوع و بروز مشکالت و آسیب

دگرگون شده و این به معنای آن است که مشکل به مراتب 

تر شده است. بروز و شیوع اشاره دارد به رشد  دشوارتر و پیچیده

ها و الگو به کیفیت و چگونگی مسایل  کمی و تعداد قربانیان آسیب

و مشکالت. اجازه دهید بحث را با تمرکز بر وضعیت اعتیاد و 

مصرف مواد ادامه دهیم. تعداد مصرف کنندگان مواد اعم از معتاد 

ترین برآوردها  کار و مصرف کننده افزایش یافته است. محافظه

 شنوید؟  آهای صدای ما را می

 جامعه شناس

 سعید مدنی
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ی مصرفی معتادان ایرانی  ترین ماده اند، شیشه بیش وگزارش کرده

است. صاحب نظران به اجماع معتقدند آثار جسمی و روانی مصرف 

تر از تریاک است. به عالوه ترک دادن  شیشه، به مراتب بیش

تر از مصرف کنندگان شیشه  مصرف کنندگان تریاک بسیار سهل

 است.

کنند. به  مصرف کنندگان اغلب هم زمان از چند ماده استفاده می-

های روانگردان همراه با  ویژه مصرف هم زمان الکل و قرص

تریاک، شیشه یا دیگر مواد مخدر یا محرک وضعیت به مراتب 

که  تری را ایجاد کرده است. مصرف هم زمان عالوه بر آن بغرنج

سازد سطح  امکان قطع مصرف را بسیار کم یا حتی ناممکن می

دهد و امکان  عدم هشیاری مصرف کنندگان را نیز افزایش می

های عفونی به ویژه ایدز  انجام رفتارهای پر خطر و ابتال به بیماری

 دهد. و هپاتیت را بسیار افزایش می

شد و به ندرت زنان  اعتیاد در گذشته مشکلی مردانه محسوب می-

کردند. درست مثل تن فروشی که  وابستگی به مصرف پیدا می

مشکلی زنانه بود و معدود مردانی بودند که برای کسب درآمد تن 

توان گفت که اعتیاد  شدند. اما امروز دیگر با قاطعیت می فروش می

درصد  81در میان زنان نیز سهم و جایگاهی پیدا کرده و حدود 

ی مهم دیگر در پیمایش  دهند. نکته معتادان را زنان تشکیل می

ی سنی شروع مصرف بین زنان و مردان است.  ملی کاهش فاصله

ی مواد،  در واقع در گذشته معدود دختران و زنان مصرف کننده

کردند اما امروز  بسیار دیرتر از مردان مصرف مواد را شروع می

ی سنی نزدیک به هم  نوجوانان و جوانان دختر و پسر در محدوده

های  کنند؛ که به معنای این است که در سال مصرف را شروع می

ی معتادان باز هم افزایش خواهد یافت.  آینده سهم زنان از جامعه

سال اخیر چهار  81ها، تعداد معتادان زن در  بنا بر برخی گزارش

شود سرعت گرایش زنان به مصرف مواد دو  برابر شده و برآورد می

 برابر شده است. 

سن شروع مصرف مواد به سرعت روبه کاهش است. اکنون -

ی مواد و معتاد خبر  سخن گفتن از دانش آموزان مصرف کننده

جدیدی نیست. بر اساس برخی مطالعات حدود دو درصد دانش 

آهای صدای ما را می ”ی مواد هستند،  آموزان، مصرف کننده

 “شنوید؟

ها است وضعیت اعتیاد را از نزدیک پیگیری  برای من که سال-

ها رنج آور و نگران کننده  کنم، خواندن و شنیدن این یافته می

ای نداریم باید آن قدر تکرار کنیم تا گوش شنوایی  است. اما چاره

درصد معتادین کشور دارای مدرک فوق دیپلم،  ۲۱پیدا شود. 

شنوید.  لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند. صدای تغییر را می

معتادان ایرانی باسواد هستند، اکثریت آنان در سن فعالیت و جوانی 

شان از اعتیاد وجود  قرار دارند، متاهل هستند و امیدی به رهایی

 ندارد. 

های اجتماعی در کشور  ترین آسیب اعتیاد همیشه یکی از اصلی-

ی عواقب افزایش گرایش به مصرف مواد  بوده اما امروز دامنه

ها از جمله تن فروشی،  تأثیرات مستقیمی بر دیگر آسیب

 خوابی، طالق، سرقت، قتل و خشونت دارد.  کارتن

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  تردید برونداد سیاست اعتیاد بی

تر از آن نابرابری، رکود اقتصادی  در سطح کالن است. فقر و بیش

ای رسانده که  همراه با تبعیض و فساد ساختاری جامعه را به آستانه

سرریز آن مصرف مواد و در هم ریختن نظام ارزشی و هنجارهای 

ی ایجاد  عمومی پذیرفته شده است. بال تردید امروز پروژه

ای سالم پس از انقالب، برباد رفته اما آیا حفظ هویت ملی،  جامعه

ی ایرانی و تقویت منابع  احساس تعلق و دلبستگی به جامعه

ی  ی ایرانی هم فدای ادامه عمومی برای حفظ تمامیت جامعه

آهای ”ها می شود؟  ها و خودخواهی ها، کج اندیشی منافع، نابخردی

 “صدای ما را می شنوید؟

نفرت انگیزترین و زجر آورترین شکنجه برای ”به قول هرودت: 

ها، این است که از فساد همه چیز آگاه باشند و برای اصالح  انسان

 “.هیچ چیزی قادر نباشند
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 ( 9“.)مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد...
بر مبنای این تعریف، بایستی هر سه رکن ذیل در مورد یک 

اسلحه ” شخص وجود داشته باشد تا وی محارب نامیده شود: 
نیت افساد در ” و “  قصد تهدید مردم” ، “ کشیدن به روی مردم

 “.زمین
در مورد قاچاقچیان مواد مخدر، رکن اول و دوم قطعاً موجود 
نیست. البته اگر این قاچاقچیان مسلح باشند و مرتکب اقدام 
مسلحانه شوند، از موضوع بحث ما خارج است زیرا اقدام مسلحانه، 

 شود.  جرمی مجزا تلقی می
 ی دوم، آیا مجازات محارب، اعدام است؟ طبق مقدمه

بر طبق نص صریح قرآن، حاکم شرع مخیر است که از بین چهار 
حکم ذیل، یکی را انتخاب کند: کشتن، به دار آویختن، قطع دست 
و پا به طور مخالف و تبعید کردن. آقای خمینی در تحریرالوسیله 

اقوی آنست که در اجرای حد ” به همین مسئله اذعان دارد: 
محارب حاکم مخیر است بین کشتن محارب، به دار آویختن او، 

 (2...“.)قطع دست و پای وی به طور مخالف، تبعید کردن، 
ی قرآن و با  انحصار مجازات محارب به اعدام وی، با صریح آیه

فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیله منافات دارد. ایشان در 
بعید نیست که ”...  ی فوق الذکر، معتقد است که  ی مسئله ادامه

است که جنایت او را در نظر گرفته عقوبتی را   تر آن بگوییم مناسب
برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثالً اگر 
محارب کسی را کشته باشد، او را به قتل برساند و یا به دار 
بیاویزد، و اگر مالی را ربوده دست و پایش را به طوری که بیان 
شد قطع کند، و اگر تنها سالح خود را برهنه کرده و مردم را 

اگر قاچاقچیان مواد مخدر را محارب “. ترسانیده او را تبعید نماید...
تلقی کنیم، بر طبق همین فتوای مندرج در تحریرالوسیله، حاکم 
شرع بایستی بین این چهار مجازات، مجازاتی را که متناسب با 

کرده است. مجرمان مواد مخدر،  جرم بوده باشد، انتخاب می

با توجه به این که در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، فقه از 
شود، حقوقدانان و فقهایی  ترین منابع قانونگذاری تلقی می اصلی

که با مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافق هستند، 
های شرعی، حکم جواز  اند تا بر مبنای یکی از مجازات تالش کرده

اعدام این مجرمان را مشروع بنمایانند. این مبانی چهارگانه، عبارت 
تعزیرات ” ، و “ تعزیرات” ، “ افساد فی االرض” ، “ محاربه” است از: 
 “.حکومتی

 مبنای اول: اعدام بر مبنای محاربه
بر مبنای نخستین استدالل، قاچاقچیان مواد مخدر مشمول حکم 

ی  سوره 99ی  شوند و مجازاتِ محارب مطابق آیه محاربه می
جنگند  سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى”مائده، اعدام است: 

کوشند در زمین فساد کنند، جز این نیست که کشته شوند یا  و می
  بر دار آویخته و مصلوب گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این خواری آنان 
 (8“.)در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت

و “  مجهز کردن سالح” هرچند فقها به هنگام توصیف محاربه، 
اند، ولی این توصیفات از  را از ارکان مجاربه دانسته“ اسلحه کشی” 

جهت بیان نمونه است نه حصر در این موارد. بنابراین، مجرمان 
مواد مخدر اگر چه دست به سالح نبرده باشند، ولی چون مرتکب 

 (6شوند.) اند، محارب تلقی می فساد فی االرض شده
 نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای محاربه:

 ی دو مقدمه است:  استدالل فوق دربردارنده
 ی اول: قاچاقچیان مواد مخدر، محارب هستند.  مقدمه
 ی دوم: مجازات محارب، اعدام است. مقدمه

 نتیجه: مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اعدام است.
ی فوق، ناکامل و ناصحیح است و نتیجه گیری نیز  هر دو مقدمه

 خالف واقع است.
 ی اول، آیا قاچاقچیان مواد مخدر، محارب هستند؟ طبق مقدمه

برای تعریف محاربه، بهتر است به فتوای بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران، آیت اهلل خمینی رجوع شود تا دریابیم بر مبنای 
فتوای ایشان چه کسی محارب است. ایشان در تحریرالوسیله، 

ی  محارب کسی است که اسلحه”کند:  محارب را چنین تعریف می
خود را برای تهدید و ترساندن مردم از غالف در آورد و یا آن را 

 بررسی فقهی مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر

 حقوقدان و پژوهشگر دینی

 حسن فرشتیان
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تواند تبعید باشد و یا  مرتکب قتل نیستند و نهایت مجازاتشان می
 در شرایطی، حبس و زندان جایگزین تبعید شود.

 مبنای دوم: اعدام بر مبنای مفسد فی االرض
“ مفسد فی االرض” ی دوم، قاچاقچیان مواد مخدر  بنابر نظریه

هستند. در قرآن، مجازات مفسد فی االرض در کنار مجازات 
ی مائده که در فوق ذکر شد،  سوره 99ی  محارب، بر طبق آیه

فساد فی ” است. در برخی دیگر از آیات نیز، عنوان “  اعدام” 
 (6به شکل عنوانی مستقل آمده است. )“ االرض

“ محاربه” عنوانی مستقل از عنوان “  افساد فی االرض” آیا عنوان 
های  که دو عنوان فوق، مشترکاً موضوع مجازات است و یا این

 ی مائده است؟ سوره 99ی  ی آیه چهارگانه
موضوع یک اتهام باشد، یعنی “  مفسد” و “  محارب” اگر دو عنوان 

، “ مفسد” ، در این صورت، عنوان “ مفسدی که محارب باشد” 
عنوان مستقلی نیست و در همان بحث پیشین در مورد محارب 

توان برخی از  شود. ولی اگر دو عنوان مستقل باشند، می بررسی می
های  متهمانی را که محارب نیستند ولی مفسد هستند، به مجازات

 فوق محکوم کرد. 
 الف( نظر اکثریت فقها، عدم جواز اعدام مفسدی که محارب نباشد:

ی  رابطه“  مفسد فی االرض” و “  محارب” در نظر اکثر فقها، بین 
است. یعنی هر محاربی مفسد است ولی   عموم و خصوص مطلق

هر مفسدی محارب نیست. زیرا هر محاربی با ارتکاب محاربه، 
فساد فی االرض نیز مرتکب شده است، ولی برخی از مفسدین، 

که مرتکب محاربه شده باشند.  ممکن است مفسد باشند بدون آن
آقای خمینی مثل اکثر فقها برای مفسد فی االرض، اثر مستقلی 

توان  قائل نبود یعنی اگر فردی مفسد بود ولی محارب نبود، نمی
 ی فوق، به مجازات اعدام محکوم کرد.  وی را به حکم آیه

 ب( نظر اقلیت فقها، جواز اعدام مفسدی که محارب نباشد:
را عنوان مستقلی “  مفسد فی االرض” گروه اقلیتی از فقها، عنوان 

دانند، و برای مفسد فی االرضی که حتی محارب نباشد، حکم  می
دانند و در نتیجه اعدام وی را  ی مائده را جاری می سوره 99ی  آیه

 شمارند.  ی فوق جایز می بر مبنای آیه
آیت اهلل مکارم شیرازی از جمله این گروه از فقهاست و اعدام 
قاچاقچیان مواد مخدر را به دلیل این که مفسد فی االرض هستند، 

(  یکی دیگر از 2داند.) جایز و بلکه در برخی موارد، واجب می
فقهای این گروه، آیت اهلل منتظری بود، البته ایشان بعداً تغییر 

 عقیده داد.
ی قضاییه با معضل مجازات قاچاقچیان مواد  هنگامی که قوه

مخدر مواجه بود و قصد تشدید مجازات آنان را داشت، 
توانست با استناد به فتوای آقای خمینی، آنان را به عنوان  نمی

مفسد فی االرض محکوم به اعدام کند، زیرا آقای خمینی، بر این 
ی مائده را در مورد  سوره 99ی  نظر بود که مجازات مندرج در آیه

توان اجرا کرد که محارب باشند. اما آقای منتظری،  مفسدانی می
عنوان مفسد فی االرض را صرف نظر از محارب بودن، عنوان 

دانست و مفسدان فی االرض را مشمول مجازات  مستقلی می
 کرد.  مندرج در آن آیه تلقی می

آیت اهلل موسوی ادربیلی رئیس دیوان عالی کشور، با استفتائی از 
آیت اهلل خمینی اجازه خواست در این مورد به فتوای آیت اهلل 
منتظری استناد شود تا مجازات مجرمین مواد مخدر تشدید شود. 
آقای خمینی در پاسخ به این استفتاء، اجازه داد که در این مورد به 

 ( 9فتوای آقای منتظری رجوع شود. )
از آن پس، این نظریه مالک مجازات مجرمین مواد مخدر قرار 
گرفت. بر اساس این نظریه، از سوی رئیس دیوان عالی کشور، 

به  61/1/8922ش مورخ  -ب 22/88ی  ای به شماره بخشنامه
نیز ریاست دیوان  3/9/8922ها صادر گردید. و در تاریخ  دادگاه

عالی کشور در مورد مرتکبین جرایم مواد مخدر، موضوع را طی 
ها و دادسراهای انقالب اسالمی سراسر  ای به دادگاه بخشنامه

 (1کشور ابالغ نمود. )
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 

، 8992  مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه 8929.1.9مصوب 
کند؛ زیرا مجرمان مواد مخدر  ای پیروی می ظاهراً از چنین نظریه

این قانون)در ارتباط با  3ی  نامد. ماده می“  مفسد فی االرض” را 
: هرویین، مرفین، کوکایین، متادون 1ی  مواد مخدر مذکور در ماده

ی  و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره
چنانچه در ”... دارد:  شیمیایی حشیش و روغن حشیش( مقرر می

ی چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد،  مرتبه
مرتکب در حکم مفسد فی االرض است و به مجازات اعدام 

 “.شود... محکوم می
 نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای افساد فی االرض: 

در نقد مبنای فوق، ابتدا در فرض مبنای اکثریت، به نقد این 
ی  پردازیم )الف(. سپس حکم فوق بر مبنای نظریه استدالل می

اقلیت، بررسی خواهد شد )ب(. سرانجام با توجه به استناد مجازات 
ی  فوق به فتوای آقای منتظری، نظر ایشان و روند تغییر نظریه

دهیم  ی اکثریت را مورد بررسی قرار می ایشان و بازگشت به نظریه
 )ج(.
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 معتبر بوده است. 
قانون اساسی جمهوری      یکصد و شصت و هفتم    طبق اصل

هر دعوا را    کند حکم   کوشش   است   قاضی موظف” اسالمی ایران 
یا   منابع معتبر اسالمی  بیابد و اگر نیابد با استناد به  مدونه  در قوانین

در مورد مجرمین مواد “  را صادر نماید...  قضیه  معتبر، حکم   فتاوای
مخدر، به دلیل خالء قانونی، بر طبق نظر رهبر کشور، به فتوای 

، قاعدتاً 8921آقای منتظری رجوع شد. پس از فوت رهبر در سال 
بایستی به فتوای مشهور فقها یا به فتوای رهبر جدید کشور استناد 

داند، یعنی  شود. فتوای مشهور، موضوع محارب و مفسد را یکی می
توان مفسدی را که محارب نیست، اعدام  بنابر فتوای مشهور نمی

 کرد. 
 ب( مبنای فتوای اقلیت فقها:

را “  مفسد فی االرض” بر مبنای گروهی دیگر از فقها که عنوان 
دانند و مجازات اعدام را برای آنان جایز  عنوان مستقلی می

توان قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام کرد. اما  شمارند، ظاهراً می می
همین مبنا نیز، به صورت مطلق نبوده و نیست. یعنی هر مفسد 

توان اعدام کرد. بنابر فتوای آقای منتظری،  فی االرضی را نمی
شرایط متعددی برای تحقق این عنوان و برای جواز اعدام الزم 

 الف( مبنای فتوای اکثریت فقها:
ی مائده، در مورد حکم مفسدی است که محارب  سوره 99ی  آیه

کنند و  سزای کسانى که با خدا و پیامبر او محاربه می” نیز باشد: 
در این آیه، با دو گروه که گروه “. کوشند در زمین فساد کنند... می

باشند، مواجه نیستیم. بلکه “  مفسد” و گروه دوم “  محارب” اول 
“. محاربینی که مفسد هستند” سخن از یک گروه است؛ یعنی 

عنوان مفسد، عنوان مستقلی نیست بلکه سخن از محاربینی است 
که مفسد باشند، یا مفسدینی که محارب باشند. این آیه در مورد 
مجازات سایر مفسدین ساکت است. اکثریت فقها از همین نظریه 

را اعدام “  مفسد فی االرض” کنند و لذا مجازات  پیروی می
دانند. آیت اهلل خمینی نیز بسان اکثر فقها، حکم مفسد فی  نمی

 (3دانست. ) االرض را اعدام نمی
از  22مهرماه  3به همین دلیل، آقای موسوی اردبیلی، در تاریخ 

آقای خمینی اجازه گرفت که در مورد اعدام مجرمین مواد مخدر 
آبان  61به فتوای آقای منتظری عمل شود. این تصمیم، در تاریخ 

ها ابالغ شد. این مجوز  ای به دادگاه همان سال به شکل بخشنامه
اگر پس از آن به هر دلیلی لغو نشده باشد، حداکثر هفده ماه یعنی 

 8921ی آن، آیت اهلل خمینی، در خرداد  تا زمان فوت مجوز دهنده
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است، برخی از این شرایط از دیدگاه آقای منتظری به شرح ذیل 
 (81است: )

 فساد برای کیان جامعه و حیثیت اسالم و مسلمین: -شرط اول
ی شصت از  های دهه ایشان در پاسخ به پرسشی که همان سال

ظاهراً ” کند:  شود، مالک فساد را این چنین توصیف می ایشان می
ی شخص یا اشخاص و یا قدرتی  مالک، فسادی است که از ناحیه

ی اسالمی و یا حیثیت عمومی اسالم و  متوجه کیان جامعه
، -هر چند کبیره باشد-مسلمین باشد و شامل ارتکاب هر گناهی 

 “.شود نمی
 “ :اِفساد”قصد  -شرط دوم

با توجه به مالک و معیارهای مندرج در قانون، قاچاقچیانی 
شوند که با مقداری معین از مواد مخدر دستگیر شده  مجازات می

ها هستند ولی رهبران باندهای قاچاق که  باشند. اینان غالباً واسطه
گاه حامل مواد نیستند. در نتیجه،  مفسد واقعی هستند، هیچ

شوند که معلوم نیست قصد اِفساد داشته  هایی محکوم می واسطه
چه  تسبیب، خصوصیتی ندارد. آن”باشند. بنا به نظر آقای منتظری: 

مالک است قصد افساد مرتکب نسبت به کیان فرهنگی یا سیاسی 
باشد و صدق انتساب عرفی است و  یا اقتصادی جامعه اسالمی می

با وجود سبب اقوی، صدق مفسد بر سبب ضعیف معلوم نیست، و 
الحدود تدراء بالشبهات: ]یعنی با وجود شک و شبهه، حدود نباید 

 “.اجراء شود[
کند:   در نوشتاری دیگر نیز آقای منتظری همین شرط را تکرار می

افساد نیز مانند هر گناه دیگری که موجب حد است از عناوین ” 
باشد و باید با قصد و علم و آگاهی انجام شود؛ لذا  قصدیه می

شود اگر  هرگونه فعالیتی که موجب مفسده عمومی در جامعه می
های  بدون قصد افساد و بدون علم و توجه باشد، بلکه به انگیزه

 (88“.)دیگری انجام شود، حکم افساد بر آن مترتب نیست
 ی مجرمان: انگیزه -شرط سوم

در مواردی که ” دهد که  آقای منتظری در این زمینه توضیح می
های اقتصادی  بدانیم یا احتمال دهیم عمل شخص ناشی از انگیزه

و یا فقر فرهنگی شخص بوده و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه 
زدن بر حیثیت عمومی و کیان اسالم و مسلمین محرز نباشد، 
صدق عنوان مفسد معلوم نیست و در صورت شک، اعدام جایز 

 “.نیست
 ها: های فساد، نه با معلول مبارزه با ریشه -شرط چهارم

برای برخورد با فسادها و افراد و ” دهد که  ایشان توضیح می
جریانات ناسالم اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حتی المقدور 

ها مبارزه نمود و  ها را جستجو نمود و با آن ها و ریشه باید علت
تر  تر موثر است و اعدام کم ها کم مبارزه و برخورد با آثار و معلول

 “.اثر مثبت دارد
 ج( تغییر فتوای آیت اهلل منتظری:

مفسد ” هرچند در ابتدا، آقای منتظری بر این نظر بود که عنوان 
نیز “  محاربه” عنوان مستقلی است که بدون تحقق “  فی االرض

تواند موجب اجرای حکم اعدام شود، ولی بعداً نظر فقهی ایشان  می
ی اکثریت فقها پیوست. بر مبنای آخرین  عوض شد و به نظریه

ی ایشان، مفسد فی االرض بودن به تنهایی موجب جواز  نظریه
بسا هر ”که همراه با ارتکاب محاربه باشد:  شود؛ مگر این اعدام نمی

افساد فی االرض نیز مجوز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن قیام 
 (86“.)مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد...

که قائل به آن فتوایی که مبنای حکم اعدام  با توجه به این
ی قضاییه شد، یعنی آیت اهلل  قاچاقچیان مواد مخدر در قوه

منتظری نیز در نهایت از نظریه اقلیت به نظریه اکثریت بازگشت، 
حکم اعدام آنان بر مبنای مفسد فی االرض بودن، فاقد مشروعیت 

 فقهی است.
 اعدام بر مبنای تعزیر -مبنای سوم

یکی دیگر از مبانی فقهی اعدام مجرمین مواد مخدر، اعدام آنان بر 
شود  است. در تعریف مجازات تعزیر گفته می“  تعزیر” مبنای 

است و مقدار آن بستگی به نظر حاکم “  دون الحد” مجازاتی که 
التعزیر «ی مشهور  بودن در قاعده“ دون الحد”شرع دارد. منظور از 

 (89باشد.)“ غیر از حد”، مجازاتی است که »دون الحد
در برخی از قوانین ایران، از جمله در قانون اصالح قانون مبارزه با  

های تعزیری  مواد مخدر، مجازات این مجرمین، به عنوان مجازات
تواند در صورت وجود جهات  دادگاه می” نام برده شده است: 

های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف  مخففه، مجازات
 (82“.)حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد...

 نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای تعزیر: 
“ دون الحد” در تعریف تعزیر گفته شده است که مجازاتی که 

مادون ” باشد؛ بلکه یعنی “  غیر از حد” باشد، منظور این نیست که 
باشد حتی اگر متهمی به مجازات شالق “  تر از حد کم” و “  حد

تر  وی کم“  شالق تعزیری” تعزیری محکوم شد، بایستی مجازات 
 باشد.“ مجازات شالق حدی”از 

، به 8996قانون مجازات اسالمی پیشین مصوب  82ی  در ماده
تعزیر، تأدیب و ”هنگام تعریف تعزیر، به صراحت بیان شده بود که 

یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر 
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تواند بر  تواند قیمتی را برای آن کاال مقرر کند. حکومت می می
مبنای تعزیرات حکومتی، برای متخلفین، مجازاتی متناسب مقرر 

 کند.
یکی از طرفداران مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر با 

ما در اسالم تعزیری ” دهد که:  استناد به مجازات فوق، توضیح می
داریم به نام تعزیرات حکومتی که غیر از تعزیر مصطلح و رایج 

کند. در  است. تعزیرات حکومتی، مجازاتی است که حاکم تعیین می
ها را از  روایتی داریم که به امیرالمومنین خبر دادند شخصی جنازه

کند؛ حضرت مردم را خبر  ها تجاوز می آورد و به آن قبر بیرون می
قدر به او لگد بزنید تا بمیرد و در پایان هم  کردند و دستور دادند آن

 (86“.)ی وی را آتش زدند جنازه
 نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای تعزیر حکومتی:

بدون تردید هر حکومتی حق دارد که برای رعایت امنیت و 
های شهروندان را به  مصلحت عمومی مقرراتی وضع کند و آزادی

دلیل امنیت عمومی و مصلحت جامعه محدود کند و برای 
متخلفین مجازاتی مقرر کند. اما در همین موارد نیز، حکومت 

ی مطلق نیست بلکه نکاتی را باید رعایت کند که  تصمیم گیرنده
 شود. در ذیل اشاره می

اوالً: اصل اولیه، اصل آزادی شهروندان است. ایجاد هرگونه 
محدودیتی بایستی در راستای سود و نفع همگانی و به مقداری 

کند. مجازات اعدام  باشد که مصلحت عمومی جامعه اقتضا می
برای مجرمان مواد مخدر، مجازاتی نیست که مصلحت منحصره 

 های جایگزین دیگری نیز وجود دارد.  جامعه باشد. مجازات
تواند  ترین حق آدمیزاده است. حکومت نمی ثانیاً: حق حیات، اصلی

ای از این حق اساسی و  شهروندان را به دلیل ارتکاب مفسده
 ابتدایی محروم کند.

ثالثاً: تالش حکومت برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر، با اجرای 
حکم اعدام، تالشی نامتعارف است؛ مگر حکومت در مورد سایر 
جرایم و سایر مفاسد اجتماعی، مفسدان و مجرمان را از حق حیات 

 کند؟ خویش محروم می
های مقرره کنونی برای جرایم مواد مخدر، بر مبنای  رابعاً: مجازات

کمیت مواد مخدره کشف شده است. در این مبنای مجازات، 
حامالن و محموله بران بر مبنای مقدار مواد اکتشافی به اعدام 

شوند، نه بر مبنای قصد آنان و نه بر مبنای نقش آنان  محکوم می
ی تولید و توزیع مواد مخدر. در حالی که رهبران باندهای  در شبکه

و شالق که    از قبیل حبس و جزاى نقدى   حاکم واگذار شده است
 “.تر باشد میزان شالق بایستى از مقدار حد کم

هرچند در تعریف  8936در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 
ی   مجازات تعزیر، چنین قیدی برداشته شده است، اما اوالً در ماده

های تعزیری، این  این قانون، هنگام تقسیم بندی مجازات 83
ی یک که  کند و درجه مجازات را به هشت درجه تقسیم بندی می

است. بنابراین “  حبس بیش از بیست و پنج سال”شدیدترین است 
 مجازات اعدام تعزیری وجود ندارد.

ی شش، مقرر  ثانیاً در همین ماده، به هنگام تعریف مجازات درجه
شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ”دارد:  می

چه حایز اهمیت است، این است  آن“.  ضربه در جرایم منافی عفت
های  تر از تعداد شالق های مقرره در این بند، کم که تعداد شالق

ها، حداکثر  مقرره در حدود است. زیرا در مجازات حد، تعداد شالق
هفتاد و پنج تازیانه است؛ به جز در مورد اعمال منافی عفت که 
صد تازیانه است. قانونگذار نیز از همین منطق پیروی کرده است 

باشد. در “  مجازات حدی” تر از  بایستی کم“  مجازات تعزیری” که 
“ تعزیر” توان مجرمین مواد مخدر را با استناد به  نتیجه، نمی

، منطقاً ممکن “ اعدام تعزیری”محکوم به اعدام کرد؛ زیرا مجازات 
 تر باشد. نیست که از مجازات حد کم

 تعزیرات حکومتی -مبنای چهارم
برخی دیگر از طرفداران مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر، 

احکام ” و از باب “  تعزیرات حکومتی” اعدام آنان را بر مبنای 
اند. تعزیر حکومتی مجازات عملی است که  جایز شمرده“ السلطانیه

حکم مجازات آن در شرع مقرر نشده است، بلکه بر مبنای حکم 
ی شرعیه، ارتکاب آن جایز است، اما در شرایط خاص،  اولیه

حکومت در جهت مصلحت جامعه و حفظ نظم و امنیت عمومی، 
ها را ممنوع کرده و برای جلوگیری از ارتکاب آن امور، مجازاتی  آن

 کند.  را برای مرتکبین آن، مقرر می
، هدف جلوگیری از کاری است که در شرع “ تعزیرات عام” در 

حرام و ممنوع بوده و برای آن مجازاتی مقرر شده است، اما در 
، آن عمل در شرع جایز بوده است ولی اکنون “تعزیرات حکومتی” 

شود.  به دلیل صدمه زدن به امنیت و مصلحت عمومی ممنوع می
تواند  ی شرعی، فروشنده می به عنوان مثال، بر مبنای حکم اولیه

کاالی خویش را به قیمت دلخواه خویش عرضه کند، اما به هنگام 
نیاز جامعه به کاالیی، و در جهت مصلحت و امنیت عمومی، دولت 
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ها  قاچاق، به دلیل عدم حمل مواد مخدر، مشمول این مجازات
 شوند. نمی

“ تعزیرات حکومتی” تواند به  خامساً: حکومت به هنگامی می
وجود نداشته باشد. “ تعزیر شرعی”متوسل شود که برای آن جرایم 

تواند در چارچوب برخی دیگر  در صورتی که جرایم مواد مخدر، می
اکل مال به ” ، “ اضرار به دیگران” ، “ اِفساد” از جرایم تعزیری مثل 

تر از  هایی قرار گیرد که کم و غیره، موضوع مجازات“  باطل
 مجازات اعدام است.

سادساً: در مورد تعزیرات حکومتی، جلوگیری از ارتکاب فعل حرام 
ی بازدارندگی آن  شرعی مطرح نیست؛ بلکه مالک اصلی، جنبه

ی بازدارندگی اعدام در جرایم مواد مخدر به نظر  است. جنبه
کارشناسان مربوطه، اثبات نشده است. مضافاً بر این که این جرایم 
به شکل قماری درآمده است که مجرم یا می بَرد و ثروتمند 

شود؛  بازد و با اعدام، همه چیز برای وی تمام می شود و یا می می
هرچند نتایج سوء و مخربی آن برای خانواده و بازماندگان باقی 

 ماند. می
*** 

اند،  مجرمان مواد مخدر چون بر علیه جامعه اسلحه نکشیده
“ افساد فی االرض” شوند. عنوان  نمی“  محاربه” مشمول حکم 

عنوان مستقلی نیست که بر مبنای آن بتوان مفسد فی االرض را 
ی مائده دانست. بر  سوره 99ی  مشمول حکم اعدام مقرره در آیه

توان آنان را به اعدام محکوم کرد زیرا  نیز نمی“  تعزیر” مبنای 
تعزیرات ” تر باشد.  تعزیر مجازاتی است که بایستی از حد کم

ها را از حق حیات محروم کند؛ به  تواند انسان نیز نمی“  حکومتی
ی بازدارندگی  ها جنبه که به نظر کارشناسان نیز، این اعدام ویژه این

خویش را از دست داده است. بنابراین مجازات اعدام برای 
مجرمین مواد مخدر فاقد مبنای شرعی است، و چون قوانین ایران 

ها  شود، از جهت حقوقی نیز این مجازات از شرع اتخاذ می
 مشروعیت ندارد.

 ها: پانوشت
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یقَتَّلُوا ” -8

أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ 
 .99ی  مائده، آیه“ خِزْی فِی الدُّنْیا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

ر. ک. بنیاد، جهانبخش؛ سینایی، پورمند؛ اقدمی، فاطمه، مبانی فقهی و  -6
حقوقی اعدام در جرایم مواد مخدر: بررسی حکم فقهی اعدام به مثابه راهکار 

 ی اجتهاد مبارزه با مواد مخدر، وبسایت شبکه
المحارب هو کل من جرد سالحه أو جهزه الخافة الناس و إرادة االفساد ” -9

، الفصل السادس فی 6خمینی، سیدروح اهلل، تحریرالوسیلة، ج “. فی األرض...

 .8حد المحارب مسألة 
األقوى فی الحد تخییر الحاکم بین القتل والصلب والقطع مخالفا والنفی، ”  -

، “ وال یبعد أن یکون األولى له أن یالحظ الجنایة ویختار ما یناسبها...
 .6، الفصل السادس فی حد المحارب مسألة 6تحریرالوسیلة، ج 

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیفْسِدَ فِیهَا وَیهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا ”   -6
 .616ی  ، بقره، آیه“یحِبُّ الْفَسَادَ

کنند، این اعدام از نظر شرعی  بینید که قاچاقچیان را اعدام می اگر می”   -2
شود. چرا؟ به علت  یک کاری جایزی است، بلکه در برخی مواقع واجب می

زاده، کاظم،  ر. ک. میرزایی“.  ها مصداق واقعی مفسدفی االرضند... این که این
 بررسی مبانی فقهی در جرایم مواد مخدر، وبسایت وی

بسمه تعالی. حضرت «استفتاء آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:  -9
دام عزه. اعدام شخص مفسد که در نظر  -آیت اهلل العظمی امام خمینی 

مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت اهلل منتظری جایز است و این مسئله در 
فرمایید در مراجع قضایی  محاکم قضایی مورد احتیاج است . اگر اجازه می

عبدالکریم  - 3/9/22طبق نظر ایشان عمل شود. ادام اهلل عمرکم الشریف. 
بسمه تعالی. مجازید بر طبق نظر شریف «موسوی. پاسخ آیت اهلل خمینی: 

.صحیفه امام، ج  »، روح اهلل الموسوی الخمینی9/22/  3ایشان عمل نمایید. 
 . 939، ص 61
 همان، مندرج در پاورقی این استفتاء. -1
آیت اهلل سیدمحمد موسوی بجنوردی از اعضای شورای عالی قضایی در  -

اصالً امام حکم اعدام برای مفسد ” کند که  ی اول انقالب، نقل می دهه
االرض را قبول نداشت. نظر ایشان در این باره این بود که عنوان مفسد  فی
ای که مستحق اعدام باشد نیست...  االرض به خودی خود، عنوان مجرمانه فی

من شخصاً از ایشان برای دادگاه عالی  قضات استفتاء کردم که آیا قاچاقچیان 
چه حمل  چنان” مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ که ایشان فرمودند: 

یعنی ایشان، نفس مفسد را به تنهایی به عنوان “. اسلحه، شرارت و فساد کنند
. صحیفه خوانی گفت و »یک جرم مستقل ]با مجازات اعدام[ قبول نداشتند

اسفندماه  69اهلل سید محمد موسوی بجنوردی، سایت جماران،  گو با آیت
8936 

 .112، پاسخ به سوال 8ی استفتائات، ج  منتظری، حسینعلی، رساله -81
 . 269، ص 8ها، ج  منتظری، حسینعلی، دیدگاه -88
. این پاسخ در پی پاسخ به 221، ص 8ها، ج  منتظری حسینعلی، دیدگاه -

به لحاظ “  افساد فی االرض” دکتر محسن کدیور به شرح ذیل است: آیا 
شرعی موضوع حد شرعی مستقل از محاربه است؟ در این صورت مقومات 

 ی شرعی آن چیست؟  این موضوع و ادله
به نقل از: بررسی حکم فقهی اعدام به مثابه راهکار مبارزه با مواد مخدر،  -89

 ی اجتهاد وبسایت شبکه
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به  91ی  ماده -82

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 8992آبان  89  ، مصوبه8929.1.9آن مصوب 
ی فقه و حقوق  تبار، رئیس کمیته االسالم جواد حبیبی نظرات حجت -86

ی مرکز مطالعات اسالمی مجلس شورای اسالمی، در نشست مناظره  خانواده
در مدرسه نواب مشهد، وبسایت “  جواز مجازات اعدام در عصر حاضر” 

 8932بهشت ماه  اردی 62ی اجتهاد،  شبکه
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المللی در خصوص مجازات اعدام قاچاق مواد  های بین سازمان
مخدر علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، ضرورت در نظر گرفتن 

چنین الهیار  هم“.  مجازات جایگزین اعدام کامالً محسوس است
ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش 

که بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر  با بیان این
کاهش اعدام از جرایم مواد مخدر اقدام ” ضروری است، گفت: 

 “.مثبتی است که باید کمک به اجرای آن کرد
 مافیای مواد مخدر

سود بسیار زیاد تجارت مواد مخدر سبب شکل گیری مافیاهای 
ی امنی برای فعاالن این عرصه  مختلف در ایران شده که حاشیه

چنان شاهد طنز گم شدن  ایجاد کرده است؛ به طوری که هم
نفکتش با نفتش یا دکل نفتی هستیم اما هیچ زمان صحبتی از 

ها و به دنبال  ی صنعت پر پول مواد مخدر، دانه درشت پشت پرده
شود. معتادان و قاچاقچیان خرده فروش  های کثیف نمی آن پول

های اصلی این صنعت هستند. معتادان که  نیز قربانیان و بازنده
چون چاه نفت سودمند هستند و در این چرخه قاچاقچیان دانه  هم

درشت متصل به قدرت و ثروت، خرده فروشان و موسسات ترک 
برند. در این میان دستگاه قضایی  اعتیاد و غیره از آن سود می

ها از جمله اعدام  ترین مجازات جمهوری اسالمی ایران نیز سنگین
کند؛ در صورتی که  را برای قاچاقچیان و خرده فروشان اجرا می

چشمان خود را بر روی قاچاقچیان دانه درشت و بازیگران اصلی 
مافیای مواد مخدر متصل به نهادهای ثروت و قدرت بسته است و 

 مردم باید تاوان آن را پس بدهند. 
طبق تحقیقات صورت گرفته، داد و ستد موادمخدر در دنیا درآمدی 

میلیارد دالر است. به طور کلی یورو و دالر  211معادل بیش از 
های قانونی  پولشویی شده و وارد فعالیت“  خاص” توسط افراد 

یافته،  های سازمان توانند از بانک شوند. این افراد خاص می می
های اقتصادی باشند. البته یکی از دالیل ترس  مالک بنگاه

ی تجارت پرسود مواد  مشکالت اقتصادی ایران سبب شده تا سفره
تر شود و به دنبال آن حجم ورود  مخدر و قاچاق آن هر روز بزرگ

تر و  های کثیف به سیستم ایران و معضل پولشویی بیش پول
شدیدتر شود؛ اما در این میان سهم خرده فروشان و قاچاقچیان 

ی بزرگ انقالب تنها زندان و اعدام است؛  مواد مخدر از این سفره
حکمی که حتی پایه و اساس فقهی هم ندارد. به اعتقاد 

درصد قاچاقچیان و خرده  31کارشناسان اجتماعی و اقتصادی 
فروشان مواد مخدر به دالیل اقتصادی به این سمت سوق پیدا 

اند، اما برخی از مسئوالن به جای حل مشکالت اقتصادی به  کرده
 ی اعدام و طناب دار اصرار دارند. پابرجا بودن جوخه

ها در ایران، این معضل به  البته به دنبال افزایش شمار اعدام
بحران بزرگی تبدیل شده است و اکنون مسئوالن به فکر 

اند که در آذرماه  ها افتاده تر شدن سونامی اعدام جلوگیری از بزرگ
ی حذف مجازات اعدام مجرمان مواد  اعالم شد الیحه ۷۲٣۲

چنان طناب دار بی کفایتی  مخدر در دست تدوین است اما هم
 مسئوالن جمهوری اسالمی ایران بر گردن قربانیان است. 

درصد و در  92حدود  6186طبق آمارهای اعالم شده در سال 
ها در ایران مربوط به معضل  درصد از اعدام 26حدود  6189سال 

ی مسئوالن قضایی این رقم در  مواد مخدر بوده است و طبق گفته
 درصد رسیده است. ۲۱به  ۳۱۷۵سال 

 شوند عموماً خرده فروشان اعدام می
ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در گفت وگو با 

ی ملت با اشاره به حذف اعدام از جرایم قاچاق  خبرگزاری خانه
تصویب این طرح موجب کاهش بار مالی ”مواد مخدر، اظهار کرد: 

ی مبارزه با موادمخدر خواهد شد. با توجه به  دولت در حوزه
های اجتماعی این مجازات برای  مجازات اعدام، افزایش آسیب

ی محکومان، عدم تاثیر این مجازات در کاهش قاچاق مواد  خانواده
که عموماً خرده فروشان مواد مخدر محکوم  مخدر و اعتیاد و این
شوند، در طرح مذکور موضوع حذف اعدام از  به این مجازات می

جرایم قاچاق مواد مخدر و جایگزینی مجازات دیگر مورد نظر قرار 
 “.گرفته است

که مجازات اعدام برای جرایمی چون قاچاق  عبدی با تاکید بر این
با توجه به تبلیغات سوء ” مواد مخدر بازدارنده نبوده، افزود: 

 برندگان و بازندگان صنعت مواد مخدر در ایران

 روزنامه نگار

 مهدی دهقان
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مسئوالن، به خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف، موضوع 
 تر به معضل پولشویی ایران است. شفاف سازی و پرداختن دقیق

بهشت ماه  فضلی وزیر کشور اردی گفتنی است، عبدالرضا رحمانی
های کثیف در  ی پول ی گزارش درباره سال گذشته برای ارائه

های کثیف  صحن علنی مجلس حاضر شد و در خصوص پول
حاصل از قاچاق مواد مخدر و پولشویی هشدار داد و به دنبال آن 

های  ی ستاد مبارزه با موادمخدر، نسبت به تاثیر پول در اطالعیه
ها از جمله سیاست  کثیف ناشی از قاچاق موادمخدر در تمام عرصه

 هشدار داده شد.
 کند! درآمد تجارت مواد مخدر با یکسال یارانه برابری می

ی مستقل مبارزه با مواد مخدر  اخیراً نیز علی هاشمی، رئیس کمیته
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفت وگویی اعالم 

هزار  ۴۱کم  کرد که میزان پول ناشی از تجارت مواد مخدر دست
هزار میلیارد ۷۱تا  ۷۳ها  ی قاچاقچی میلیارد تومان و فروش ساالنه

تومان است. به عبارتی دیگر درآمد تجارت مواد مخدر با یک سال 
کند. با چنین آمارهایی این پرسش ایجاد  پرداخت یارانه برابری می

شود؟ البته  شود که پولشویی در این تجارت چگونه انجام می می

دانند اما پرداختن  مسئوالن ایران به خوبی جواب این پرسش را می
به مواردی چون شفاف سازی، شناسنامه دار کردن انتقال وجه، 

 شود. پولشویی و غیره به عنوان خط قرمز نظام یاد می
ی تنگاتنگ  تحقیقات انجام شده بر روی پولشویی به خوبی رابطه

دهد. در  موجود بین اقتصادهای رسمی و غیرقانونی را نشان می
ی  های خود را در همه حال حاضر صنعت موادمخدر ریشه

ترین  های کشور گسترانیده است. موادمخدر یکی از موحش استان
ی  ترین مسائل قرن حاضر در تمام دنیاست. رابطه کننده و نگران

مستقیمی بین بزهکاری و استفاده از موادمخدر وجود دارد. به 
ها  درصد موارد وقوع بزهکاری 61شود بیش از  طوری که گفته می

 با استفاده از موادمخدر مرتبط است. 
یافته  در حال حاضر قاچاق موادمخدر به صورت تجارتی سازمان

سازد،  جا می های بسیار زیادی را جابه شکل گرفته که سرمایه
ای را به کار گرفته و از نیروی  مالحظه نیروی انسانی قابل 

متخصص با به فساد کشاندن یا تهدید و نفوذ بر آنها استفاده 
گونه موادمخدر برای بازاری که  کند. امروزه در تمام دنیا همه می

میلیون نفر  661طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از 

 عکس از نسیم  -مراسم امحای مواد مخدر در ایران 
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دیگر مصرف مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است. هر چند 
مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی قدمت چندانی ندارد ولی 
مروری بر وضع کشفیات این نوع مواد از تمایل روزافزون مصرف 
کنندگان موادمخدر نسبت به استفاده از مواد صنعتی دارد؛ به 

ای که مصرف مواد سنتی نظیر تریاک با گذشت زمان کاهش  گونه
شود. در این میان تغییر  یافته و شیشه و کراک جایگزین آن می

میزان کشفیات برخی از انواع موادمخدر مانند: کوکائین و حشیش 

 کند.  ی فوق پیروی نمی از قاعده
به عنوان مثال، میزان کشفیات شیشه یا کریستال از چندین برابر 

ی مخدر حکایت دارد به طوری که به  شدن مصرف این نوع ماده
ی رئیس وقت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، تنها در سال  گفته

درصد در مقایسه با سال قبل از آن،  221، کشفیات شیشه 8919
 افزایش داشت. 

های اخیر شاهد رشد چشمگیر در  از این روست که در سال
ایم و با توجه به این فرضیه که  کشفیات مواد مخدر صنعتی بوده

ی  میزان و ترکیب کشفیات تابعی از ترکیب و میزان مصرف و عده
توان اذعان داشت که منحنی  مصرف کنندگان در جامعه است، می

 شود.  ی تصادفی یا دائمی دارد، تولید می کننده مصرف
 چالشی به نام همسایگی با افغانستان

یاد “  هالل طالیی” از افغانستان، ایران و پاکستان به عنوان 
شود. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با  می

ترین  درصد به عنوان بزرگ 31افغانستان که با تولید بیش از 
شود، نقش قابل توجهی  ی تریاک کل جهان شناخته می تولیدکننده

در ترانزیت و قاچاق مواد مخدر دارد که گردش مالی قابل توجهی 
بال  ن به د
داشته است. 

ارزش 
فزوده ی  ا

صل از  حا
هر  چاق  قا
گرم  لو ی ک
یاک از  تر
های  مرز
تا  افغانستان 
به  یدن  س ر
های  بازار
صرف  م

شی  خرده فرو
یش از   2ب

یمت  ق بر  برا
ید از  خر
گان  ند ش فرو

 افغانستانی است.
به دلیل اختالف چشمگیری که قیمت مواد مخدر در ایران و 

ها  کشورهای اروپایی دارد، سود حاصل از این تجارت گاه تا ده
ی قاچاقچیان برای رفع  یابد و انگیزه برابر رقم فوق افزایش می

ها جهت حمل و نقل مواد به  موانع موجود بر سر راه فعالیت آن
کند. از این رو، قاچاقچیان به  اقصی نقاط جهان را دو چندان می

های متشکل، گسترش  های مختلفی نظیر: ایجاد سازمان شیوه
شوند تا امکان فعالیت و انتقال  فساد و سیستم رشوه متوسل می

 موادمخدر در کشورهای مختلف فراهم شود.
اکنون میزان قاچاق و مصرف تریاک در کشور کاهش و از سوی 

 عکس از رویترز -درصد تریاک کل جهان در افغانستان تولید می شود  31بیش از 
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مصرف مواد مخدر در مورد مواد صنعتی شیب تندتری نسبت به 
 مواد مخدر سنتی داشته است. 

در شرایطی که اقتصاد ایران دوران دشواری را هم از حیث تحمل 
های  های جدید اقتصادی و هم از نظر تحریم تبعات سیاست

ترین هزینه در  گذارد، حتی کم تحمیل شده به اقتصاد پشت سر می
تواند به معنای افزایش فشارهای اقتصادی  خصوص موادمخدر می

ی اعتیاد مواجه نیستند. از  بر دوش افرادی تلقی شود که با پدیده
ی  ی برخورد با مقوله طرف دیگر، در چنین شرایطی نحوه

موادمخدر و اعتیاد در چه مسیری باید سامان خود را باز یابد؟ آیا 
های مجازات سنگین و اعدام برای حذف صورت  ی سیاست ادامه

 های اخیر موفقیت آمیز خواهد بود؟  مسئله در سال
ها و  اغلب اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که تغییر در سیاست

ها تنها تحت تاثیر تغییرات شرایط حاکم بر متغیرها و  استراتژی
گیرد بلکه در  هایی که نوسانات را در پی دارند، صورت نمی مولفه

مواردی سیاستگذاران به دلیل اتخاذ یک طرح اصالحی ناگزیرند 
های خود تغییراتی را اعمال کنند تا  ها و سیاست در استراتژی

 دستیابی به اهداف را امکان پذیر سازد. 
های  قدر مسلم راه دستیابی به توسعه یافتگی جز با اتکا به سرمایه

ای جوان و در مسیر  شود. جامعه انسانی و فیزیکی حاصل نمی
ی موادمخدر و اعتیاد  ترانزیت مواد مخدر، در شرایطی که پدیده

های اجتماعی شایع آن است، جز با حذف مجازات  یکی از آسیب
اعدام و از طریق تالش برای به حداقل رساندن این آسیب و 

های توسعه، در  فراهم آوردن امکان مشارکت همگان در برنامه
مسیر توسعه یافتگی قرار نخواهد گرفت. به این ترتیب از منظر 
آسیب موادمخدر تنها نجات این است که نسبت به تغییر استراتژی 

ی مواد مخدر اقدام شود. چه، در شرایط  های حوزه و سیاست
ی موادمخدر حاکم است  کنونی و با توجه به وضعیتی که در حوزه

شود، توسعه  هایی که از این ناحیه بر جامعه وارد می و آسیب
یافتگی، حفظ کرامت انسانی، گسترش رفاه اجتماعی و تامین 
اجتماعی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند؛ زیرا بخشی از جامعه 
درگیر موضوعی است که با این مفاهیم نسبت مناسبی ندارد. از 

تر شدن سونامی اعدام، بدون در  این روست که جلوگیری از بزرگ
نظر گرفتن تغییرات اساسی در قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف 

 مجازات اعدام حاصل نخواهد شد. 
 اعدام راه حل است؟

کنندگان موادمخدر هستند، عالوه بر  جامعه که همان غیرمصرف
ی موادمخدر  کنندگان و فعاالن عرصه که از سوی مصرف این

شوند، متاثر از عملکرد دولت نیز به  هایی می متحمل هزینه
ها طیف  شوند. این نوع هزینه ها مجبور می پرداخت برخی هزینه

ای از اقدامات مثبت دولتی تا اقدامات ناشی از عملکرد  گسترده
شود. به عنوان نمونه هنگامی که قانون  ضعیف دولت را شامل می

دهد، اگرچه در ظاهر با از بین رفتن او  حکم به اعدام قاچاقچی می
ی قاچاقچیان به ندرت  رسد ولی خانواده جامعه به آرامش می

آور خود نظر مثبتی دارند. با توجه به  نسبت به از دست دادن نان
که فعالیت قاچاق موادمخدر از چنان سودی برخوردار است که  این

ی خویش تواناست، به  قاچاقچی در برآورده کردن نیازهای خانواده
اش شدت  طور طبیعی اعدام وی موج نارضایتی را در خانواده

گونه است که اعضای این خانواده به ناراضیانی در  بخشد و این می
های اخیر افزایش  شوند و این جمعیت در سال جامعه تبدیل می

 یافته است.
 ی گذشته بر سر ایران آمده است بالیی که طی چند دهه

ته در سال  ی  عده 8996طبق تحقیقات صورت گرف
میلیون  86میلیون نفر از جمعیت  8.6کنندگان موادمخدر را  مصرف
ی  ساله به باال برآورد شده است. بر این اساس در بودجه 82نفری 

ریال به  2سنواتی همان سال به منظور درمان این عده ماهیانه 
-Genازای هر نفر، بودجه در نظر گرفته شد. گن و هارولد)

Harold)  هزار نفر  211تعداد معتادان ایرانی را  8396در سال
چنین ساواک )سازمان اطالعات و امنیت کشور  تخمین زدند. هم

 8.6کنندگان را  های پیش از انقالب اسالمی( شمار مصرف در سال
ی  میلیون نفر برآورد کرده است. منابع رسمی دولتی در طول دهه

میلیون نفر  6کنندگان موادمخدر را  شمار معتادان و مصرف 8991
اند. برآوردهای غیر رسمی در داخل و خارج از کشور  اعالم کرده

میلیون نفر اعالم  9تا  9کنندگان موادمخدر را  شمار مصرف
 کند.  می

گیرشناسی سوء مصرف  همه” وزارت بهداشت و درمان در طرح 
که معاونت سالمت این وزارتخانه با همکاری ستاد “ مواد در ایران

به انجام رساندند، شمار  8918مبارزه با موادمخدر در سال 
میلیون نفر اعالم کردند  9.92کنندگان موادمخدر کشور را  مصرف

شود که با واقعیت جامعه  اما اکنون آمارهای متفاوتی اعالم می
همخوانی ندارد. وجود برآوردهای متعدد، حکایت از آن دارد که 

کنندگان و معتادان  دستیابی به اطالعاتی در خصوص تعداد مصرف
های حوزه موادمخدر  ترین اقدام در پژوهش موادمخدر ضروری

است؛ موضوعی که مسئوالن جمهوری اسالمی ایران از شفاف 
 سازی و اعالم آن وحشت دارند. 
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شود قوانین را به روز کرد. بسیاری از مراجع معتقد هستند  می
ی وضع فالن حکم در زمان وضع آن، توجه  که ما باید به فلسفه

ی حقوق کیفری در اسالم  کنیم. وقتی که از این منظر به مسئله
دهد که هدف اسالم همانند حقوق مدرن،  کنیم، نشان می نگاه 

اصالح مجرم بوده است. اگر چنین چیزی است)اصالح مجرم(، 
توان کسی را اصالح کرد؛  باید در نظر بگیریم که با اعدام نمی

شده اعدام و   شناسی کیفری ثابت که در جامعه به خصوص آن
، نه -ترین مجازات تاریخ  بشر هستند که قدیمی-حتی زندان 

تنها موجب از بین رفتن جرم نشده، بلکه آن را کاهش هم نداده  
 است. 

بر همین است که سازمان ملل متحد از چند سال پیش 
کشور  86هایی را در ارتباط با مجازات جایگزین در  آزمایش

انجام داده است و بنا بود توسط ما )کانون مدافعان حقوق بشر( 
ی ما هم بر همین مبنا است که  در ایران هم پیاده شود. تجربه

ای نداشت. اگر  ها هیچ فایده در ارتباط با مواد مخدر، شدت عمل
گرفتند،  یک روزی یک گرم هرویین و یا یک کیلو تریاک می

اند  ها بین المللی شده گیرند، قاچاقچی امروزه صدها کیلو مواد می
و تعداد معتادین هم که چندین برابر 

توانیم ببینیم  شده است. در نتیجه، می
بعاد، با  که این طرح در تمامی ا

 شکست رو به رو شده است.
 

یف زاده،  س ناب  ج
های مربوط به جرایم  اعدام
ی فقهی مشخصی  مواد مخدر پایه

ندارد و مثالً مانند حدود و قصاص 

 
که مجازات  با توجه به این

اعدام برای جرایم مربوط به 
ساز  الملل هزینه مواد مخدر در سطح بین

است، به نظر شما چرا در ایران به اعدام 
یده  ین حوزه، اصرار ورز متهمان ا

 شود؟ می
به نظر من دلیل این است که مسئوالن 

که  ای گرفتار فقه هستند؛ درحالی تا اندازه
هایی در اسالم وجود دارد که  ظرفیت

 محمد سیف زاده: مجرمان مواد مخدر را نباید زندانی کرد

 گفتگو از مرتضی هامونیان

سیدمحمد سیف زاده از وکالی صاحب نام حقوق بشری است. 
او از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که پس از 

، چند سال را در 11حوادث انتخابات ریاست جمهوری خرداد 
های مختلف  هاست که در حوزه زندان گذرانید. سیف زاده سال

حقوقی و حقوق بشری در حال فعالیت است و وکالت زندانیان 
 سیاسی، امنیتی و عقیدتی بسیاری را بر عهده داشته است.

ی  این وکیل با سابقه در گفتگو با خط صلح در ارتباط با مسئله
مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر با پیشنهاد دادن 

های جایگزین، به رد اعدام و حتی حبس برای این  مجازات
گوید که با توجه به هدف حقوق  پردازد و می زندانیان می

کیفری در اسالم و حقوق مدرن که اصالح مجرم را مد نظر 
شوند.  ها به اصالح مجرمین منجر نمی دارد، این گونه مجازات

او با رد مبانی دینی و عقلی مجازات اعدام برای متهمین 
های جایگزینی  ی مواد مخدر، مجازات جرایم مرتبط با مسئله

کند که با سنگ محک آزمایشات مختلفی در  را پیشنهاد می
کشور جهان و زیر نظر سازمان ملل متحد سنجیده شده و  86

 اند. مفید تشخیص داده شده
ی خط صلح با این وکیل و حقوقدان با  متن کامل مصاحبه
 خوانید. سابقه را در ذیل می

ها  در ارتباط با مواد مخدر، شدت عمل
ای نداشت. اگر یک روزی یک  هیچ فایده

گرم هرویین و یا یک کیلو تریاک 
گرفتند، امروزه صدها کیلو مواد  می

اند  ها بین المللی شده گیرند، قاچاقچی می
و تعداد معتادین هم که چندین برابر شده 

 است. 
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که گرفتار فقه هستند، چیست و فکر  نیست. منظور شما از این
 کنید که چرا شاهد تداوم اعدام در این حوزه هستیم؟ می

علت این است که احتماالً این مطلب به ذهنشان خطور کرده 
که این مسئله نوعی افساد روی زمین هست و بر این اساس 

ها را بر آن  گیرند و این اعدام ی فقهی برای آن در نظر می پایه
کنند؛ وگرنه اسالم برای این قضیه، هیچ  مبنا مصوب می

ی عقلی و منطقی قائل نیست. همان طور که اشاره  زمینه
کردم، هدف اصلی این بوده که مجرم اصالح شود، به جامعه 
بازگردد و بتواند مفید باشد. خصوصاً که باید تاکید کرد، این 

ها، با اصل شخصی بودن مجازات هم تعارض  ها و حبس اعدام
دارد. اصل شخصی بودن مجازات، بر این مبنا است که 

نوعی تعیین شود که به افراد خانواده و کسان دیگر  مجازات به 
تسری نکند؛ شما نگاه کنید و ببینید چه فجایعی به بار آمده، 

کاری  ها چطور از هم پاشیده شده و چه جمعیتی به بزه خانواده
 اند.  تمایل پیدا کرده

 
اخیراً شاهد این هستیم که مسئوالن قضایی نیز به 
بازدارنده نبودن مجازات اعدام در رابطه با جرایم 

کنند. آیا این  مربوط به مواد مخدر اشاره می
ای نزدیک مجمع تشخیص  امیدواری وجود دارد که در آینده

مصلحت نظام، به عنوان 
مرجع تصمیم گیر در این 
خصوص، بخواهد در این 
رابطه تجدیدنظر کنند و 

 قانون را تغییر دهد؟
با توجه به فضایی که 

هر حال  وجود دارد و به 
های زیادی که در  تجربه

رابطه با موثر نبودن این 
ته خ ندو ند ا من  رو ند،  ا

ی  امیدوار هستم که همه
ها منتفی شود و  این اعدام

تنها در تعزیرات و برداشته شدن  های جایگزین، نه  مجازات
های قانون مجازات اسالمی جاری  ها، که در تمام قسمت اعدام

 و ساری شود.
 

شما به عنوان یک حقوقدان برجسته، چه مجازاتی را 
به عنوان مجازات جایگزین اعدام برای جرایم 

 کنید؟ مربوط به مواد مخدر پیشنهاد می
عالوه بر مسائلی که -ها  که این نوع مجازات با توجه به این

، برای جامعه هم مضر هستند؛ در نتیجه باید مجازاتی را -گفتم
گویند،  که می در نظر گرفت که مفیدِ حال جامعه باشد. مثل این

سال در راستای خدمت به  91شما، به عنوان یک مجرم، باید 
جامعه، در یک قسمت عمومی و زیر نظر یک مدیر که مرتب 

که  دهد، کار کنید. یا این گزارش کارتان را به مراجع قضایی می
جا  سال در منزل بمانید و وسایل کارتان هم همان 6به مدت 

باشد و اگر از منزل بیرون بیایید پابند الکترونیک سریعاً گزارش 
ی این  کند؛ در صورت تکرار چند باره تخلفتان را ارسال می

 تواند تبدیل به حبس شود.  تخلف است که مجازات می
شده که اعدام و حبس کارگشا نیست. بنابراین  امروز دیگر ثابت 

ها را که بعضاً در قانون مجازات  امیدوارم که این نوع مجازات
( قسمت عمومی  هم آمده، نه تنها در آن 36اسالمی )سال 

 ها اجرایش کنند. قسمت که تمامی قسمت
 

این نوع مجازات، مجازاتی است مدرن و در واقع 
های ما ریشه ندارد و  در تاریخ و در سنت مجازات

حتی در اروپا هم اخیراً اجرا 
ین  ن چ یا  ست. آ شده ا

هایی جوابگوی این  مجازات
 ی ایران است؟ جرایم و جامعه

به  گو هست؛  ب جوا ماً  حت
که آزمایشی که  خصوص آن 

کشور از جمله فنالند،  86در 
دانمارک، هلند، سوییس، سوئد 
یالت امریکا  و در چندین ا
تحت نظر سازمان ملل متحد 
انجام شده، موفق بوده و 

ها از هم پاشیده نشده  خانواده
است. در واقع با این کار، یک خشونت، با خشونت دیگر پاسخ 

ای بسیار مثبت و به نفع  شود. در نتیجه این مسئله داده نمی
ی مهم را در نظر گرفت که دنیا در  جامعه است. باید این مسئله

 حال پیش رفتن به این سمت است.

سال در راستای خدمت به جامعه،  91به عنوان یک مجرم، باید 
در یک قسمت عمومی و زیر نظر یک مدیر که مرتب گزارش 

که به مدت  دهد، کار کنید. یا این کارتان را به مراجع قضایی می
جا باشد و اگر  سال در منزل بمانید و وسایل کارتان هم همان 6

از منزل بیرون بیایید پابند الکترونیک سریعًا گزارش تخلفتان را 
ی این تخلف است که  کند؛ در صورت تکرار چند باره ارسال می

 تواند تبدیل به حبس شود.  مجازات می
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که انشااهلل اجرا شود،  شوند. بنابراین آن قانون هم درصورتی نمی
 مربوط به آینده است و بایستی با چنین دیدی به آن نگریست.

 
 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.

به عنوان سوال آخر بفرمایید که اگر اعدام جرایم 
مربوط به مواد مخدر حذف شود، به آن افرادی که 

 هایشان( چه باید گفت؟ اعدام شدند)در واقع به خانواده
ببنید، قوانین ناظر به آینده است نه ناظر به گذشته. یک اصل 

گوید قوانین عطف به ماسبق  کلی حقوقی وجود دارد که می



 سیاسی با مواد مخدر در ایران  مروری کوتاه بر تاریخ مواجهه
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شمسی(، هیات مرکزی کنترل تریاک  8991)   8368در سال 

سازمان ملل، به طور رسمی ایران را متهم به قاچاق تریاک کرد. 

المللی  ای در اعتیاد بین این هیات اعالم کرد که ایران سهم عمده

تن تریاک در ایران مفقود شده که در  911دارد و سال گذشته 

تر، زمانی که  است. دو سال پیش  سطح جهانی بی سابقه بوده

المللی مبارزه با مواد مخدر آنکارا برای کشورهای  کنفرانس بین

ای تعیین کرد تا به مصارف پزشکی و  ی تریاک سهمیه تولید کننده

ی  درصد از این سهمیه 96درمان تدریجی معتادین اختصاص یابد، 

جهانی به ایران و ترکیه تعلق داشت. مشخص است که مشکلی 

شناختی و فرهنگی ویژه داشته  های جامعه در این سطح، باید ریشه

ی صفویه، مصرف تریاک در ایران بسیار  باشد. تا قبل از دوره

محدود و مختص به برخی اقشار ثروتمند و اشراف بود. اما به 

ای دارد،  ها نیاز به تحقیق مفصل و جداگانه دالیلی که شناخت آن

مذهبی حاد و خونین میان -تقریباً همزمان با آغاز منازعات سیاسی

ایران و عثمانی، مصرف تریاک و دیگر مشتقات خشخاش در دو 

کشور باال گرفت. در ایران هم دربار صفوی و شاهزادگان و هم 

ای از مردم عادی به مصرف تریاک و دیگر  های عمده بخش

مشتقات خشخاش نظیر شربت کوکنار مشغول بودند. در مواردی 

در دربار صفوی از سفرا و پادشاهان خارجی با این مواد پذیرایی 

ی فراوان شاهزادگان صفوی از کوکنار که گمان  شد. استفاده می

شد هنگامی که  کند، باعث می جنسی را تقویت می  کردند بنیه می

رسیدند، سست، وامانده و دچار پیری زودرس بوده و  به قدرت می

ی کشور نداشتند. این وضعیت به خصوص پس از  توانی برای اداره

مرگ شاه عباس به وخامت گرایید و اکثر شاهزادگان، پسران و 

ها  برادران شاهان صفوی به تریاک و کوکنار معتاد و برخی از آن

به کلی از زندگی عادی ساقط شده بودند. تریاک و کوکنار در میان 

 بسیاری از مردم عادی هم ریشه دوانده بودند.

اش  ژان شاردن، سفرنامه نویس مشهور، در کتاب پنج جلدی

مصرف تریاک در ایران در ”نویسد:  ی ایران عصر صفوی می درباره

ی یک تمایل عمومی است و به زحمت از هر ده نفر  حقیقت نتیجه

“. توان یافت که به این عادت آلوده نشده باشد یک نفر را می

دهد اغراق آمیز است اما به هر حال  رقمی که شاردن ارائه می

ای  ی آن روز ایران به مسئله اعتیاد به تریاک و کوکنار در جامعه

ها و  حاد تبدیل شده بود. یکی از نکاتی که در بسیاری از سفرنامه

ها مطرح شده، توصیف وضع افرادی است که به  روایت

آمدند. افرادی خسته، افسرده و سرگردان که تنها  ها می کوکنارخانه

برای لحظات کوتاهی سرخوشی، به این مخدر پناه برده و پس از 

شدند. شاردن  ساعاتی کوتاه دوباره دچار افسردگی فلج کننده می

ایرانیان برخالف حقیقت و کیفیت واقعی حالتی که ” نویسد:  می

کند، معتقد هستند حالتی که ایجاد  مصرف کوکنار ایجاد می

الطبیعه و جنبه الهی  شود حالت خلسه است و یک جریان مافوق می

در دوران صفوی، حکومت گاه نگران “.  در این خلسه وجود دارد

زد  شد و دست به اقدامات و ابالغ فرامینی می وضعیت اعتیاد می

که کامالً مقطعی و ناپایدار بوده و هیچ تاثیری در بر نداشتند. شاه 

ای پر سر و صدا  طهماسب اول برای مدت کوتاهی دست به مبارزه

های سلطنتی را از میان برد.  با اعتیاد زد. او مقادیر زیادی از تریاک

تری این کار را پی گرفت. او  پس از او شاه عباس به شکل جدی

های تریاک سخن گفت و برای کسانی که  برای مردم از زیان

هایی تعیین نمود. او  ها و مجازات کردند، جریمه اعتیاد را ترک نمی

متوجه شد که منع جدی مصرف شراب در دوران صفوی، 

شرابخواران سابق را نیز به جمع مصرف کنندگان شربت کوکنار 

ها کارساز نشد، شاه  افزوده است. زمانی که تهدیدها و جریمه

عباس دست به خشونت شدید زد و تعداد زیادی از مصرف 

ای به دست  کنندگان کوکنار را به قتل رساند. اما باز هم نتیجه

نیامد. زمانی که متوجه این موضوع شد، تالش کرد از سختگیری 

 پژوهشگر تاریخ معاصر و سیاست بین الملل

 توس طهماسبی
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ملی تصویب کردند. مطابق 

این قانون که عنوانش 

قانون تحدید تریاک بود، 

برای معتادان کارت سهمیه 

صادر شد و برای تریاک 

مصرفی آنان مالیات در 

نظر گرفته شد. به معتادان 

هفت سال مهلت داده شد 

تا اعتیاد را ترک کنند. این 

قانون دولت را به عامل اصلی توزیع تریاک تبدیل کرد؛ به طوری 

، تقریباً هشت درصد از کل درآمد دولت از محل 8916که در سال 

( این قانون نه تنها 8931شد. )مدنی،  فروش تریاک حاصل می

مصرف تریاک را کاهش نداد، بلکه پس از آن تهیه و فروش 

 غیرقانونی تریاک هم رواج یافت. 

های آغازین سلطنت رضا شاه، دومین قانون مربوط به مواد  در سال

به  8919در سال “  انحصار دولتی تریاک” مخدر به نام قانون 

، نخستین گام برای جرم 8912تصویب رسید. پیش از آن در سال 

شناختن برخی اعمال در رابطه با موادمخدر برداشته شد. مصرف 

مواد مخدر جرم شناخته شد و برای آن مجازات هشت روز تا سه 

ای از ده تا پنجاه تومان در نظر گرفته شد. بر  ماه حبس یا جریمه

ی  بایست با اجازه ، کشت خشخاش فقط می8919اساس قانون 

ی ده ساله جهت ترک اعتیاد معتادین هم  دولت باشد. یک برنامه

ای در بر نداشت. قانون انحصار  تهیه شد که البته هیچ نتیجه

ی فشارهای بین المللی و در پی گزارش  دولتی تریاک در نتیجه

ی ملل که دولت ایران را  هیات تحقیق در ژنو توسط جامعه

صراحتاً عامل فساد و اعتیاد و مسئول تامین تریاک برای معتادین 

کرد، به تصویب رسید. به شکلی  سایر نقاط دنیا قلمداد می

کش  غیرمنتظره و تعجب آور پس از تصویب این قانون، تعداد شیره

ها به شدت افزایش یافت و ده سال پس از تصویب این  خانه

تن رسید. ضمن  221تن در سال، به  638قانون، تولید تریاک از 

ی قاچاق مواد مخدر به مشکالت  که برای نخستین بار مقوله این

نع  م تی در  م کو ح

هد؛  کا ب خواری  ب شرا

سیاستی که پس از مرگش 

دنبال نشد. جرایم نقدی 

هم که در دوران او تحت 

عنوان ترجمان از معتادین 

نگیزه می ی   گرفتند، به ا

برای   تی  ل گاه دو ت س د

سستی در مبارزه با اعتیاد 

 تبدیل شد.

در دوران قاجار مشکل اعتیاد در ایران به شکل خطرناکی گسترش 

یافت. در دوران صفویه کشت خشخاش برای تامین نیازهای 

ی دوم قرن نوزدهم، با  داخلی بود اما در دوران قاجار و از نیمه

مربوط شدن ایران به اقتصاد جهانی و افول تولید و صدور ابریشم، 

کشت تریاک به عنوان یک محصول صادراتی ارزآور مورد توجه 

قرار گرفت. با گذار ایران از اقتصاد معیشتی به اقتصاد تجاری، 

طور که فن  درآمد روستاییان که در انتهای فقر به سر برده، و همان

ها از هر نوع تنوع و جاذبه خالی  کند، زندگی آن بلوشر روایت می

بود، مقداری افزایش یافت. متاسفانه اکثر روستاییان برای استفاده 

از این افزایش درآمد راهی را جز تریاک انتخاب نکردند. پس از 

چند سال، تقاضای بازار جهانی برای تریاک کاهش یافت و انبوه 

بودند،  هایی که در این دوران مشغول کشت خشخاش شده  زمین

های حکومت  به مصرف داخلی اختصاص یافتند. در آخرین سال

، مطابق آمار به ازای هر 8916تا  8911های  قاجار یعنی بین سال

شد و با توجه به  پوند تریاک مصرف می 263ده هزار نفر در ایران 

ی ملل در آن  میزان مجاز و نرمال مصرف تریاک که توسط جامعه

بود، مشخص  پوند تعیین شده  86ها برای هر ده هزار نفر  سال

 برابر حد مجاز بوده است. 91شود میزان مصرف در ایران  می

پس از انقالب مشروطه، مشروطه خواهان که اعتیاد را یکی از 

، اولین 8613اسفند  66دانستند، در  مشکالت اصلی کشور می

قانون مدون راجع به مواد مخدر در ایران را در مجلس شورای 

 عکس از طهران قدیم  -تصویری از یک شیره کش خانه در زمان قاجار 
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تر به تقویت بنیه مالی خود  افزوده شده بود. حکومت رضا شاه بیش

های  ی اصالحات و برنامه اندیشید و برای تامین هزینه می

اقتصادی خود مشتاق کسب درآمد تریاک بود. انحصار و کنترل 

دولت بر تجارت تریاک در عمل منجر به اقداماتی شد که در رواج 

مصرف تریاک موثر بود؛ مانند فروش اجباری تریاک به برخی 

ی تبلیغاتی  داران و ایجاد مراکز فروش تریاک. اولین برنامه مغازه

هم با شکست کامل روبه رو  8989برای مبارزه با اعتیاد در سال 

شد. اگرچه نارضایتی و مخالفت با میزان روبه رشد مصرف تریاک 

در کشور وجود داشت اما این نارضایتی هرگز به مخالفتی مشابه با 

های ضد تریاک در اروپا، آمریکا و چین نرسید. در مجموع  جنبش

ی اول قرن بیستم ایران نه تولید تریاکش را کم کرد و نه  در نیمه

هیچ حرکت جدی برای کاهش شمار معتادان کشور انجام داد. 

برخی صاحب نظران، یکی از دالیل عدم مقاومت ارتش و مردم در 

را اعتیاد بخش  8961های خارجی در شهریور  مقابل ارتش

دانند. یکی از فرماندهان متفقین در  ای از جمعیت کشور می عمده

جریان اشغال سواحل جنوبی ایران در گزارشی که به ستاد 

سه چهارم از کارگران ”نویسد:  نیروهای مسلح آمریکا فرستاده، می

ایرانی که برای پیاده کردن اسلحه و مهمات در بنادر خلیج فارس 

باشند و به این علت  اند، معتاد به تریاک می در نظر گرفته شده

قدرت و توانایی خود را از دست داده و قادر به انجام خدماتی که 

کند، نیستند. بنابراین بهتر است  حساسیت زمان جنگ ایجاب می

ها، کارگرانی از ایاالت متحده به این کشور  ی کشتی برای تخلیه

 (8931)مدنی، “. اعزام شوند

ی ناشی از گسترش اعتیاد که به عنوان مثال عواقبی  شدت فاجعه

هزار  61هزار نفر و بی سرپرست ماندن  811رس  چون مرگ پیش

هزار نفر با تریاک را به  6کودک در سال و خودکشی سالیانه 

انجمن مبارزه با ”دنبال داشت، سبب شد یک تشکل مردمی به نام 

، و با استفاده از فضای باز سیاسی 8966در سال “  تریاک و الکل

پس از سقوط رضا شاه تشکیل گردد. این انجمن که دارای 

شهرستان کشور شعبه داشت،  21های مختلفی بود و در  کمیسیون

هایی نسبتاً موثر علیه اعتیاد و تریاک  برای نخستین بار به فعالیت

های  ای در جهت هدف دست زد و جو اجتماعی و فرهنگی گسترده

 81خود پدید آورد. تحقیقات مستند انجمن نشان داد که تنها 

شود و  درصد از تریاک تولید شده در کشور به خارج صادر می

میلیون ریال نیست.  99درآمد دولت از تریاک ساالنه بیش از 

کرد که  های تبلیغی خود بر این نکته تاکید می انجمن در فعالیت

این رقم در مقابل صدمات مهلک اعتیاد، بسیار ناچیز است. این 

انجمن البی موثری در مجلس برقرار کرد و نخستین درمانگاه و 

ی مخصوص ترک  بیمارستان اختصاصی معتادان و نخستین ماده

اعتیاد در ایران موسوم دیوتین را فراهم آورد. در دوران نخست 

المللی و فعالیت های  ی فشارهای بین وزیری احمد قوام در نتیجه

ی دموکرات  روانی اقدامات فرقه-انجمن مذکور و نیز تاثیر تبلیغی

، دولت تصویب 8966آذربایجان علیه تریاک و اعتیاد، در تیر 

ای را در خصوص مبارزه با قاچاق و درمان معتادین به امضا  نامه

رساند که برای نخستین بار کشت خشخاش را منع کرده بود. با 

سقوط دولت قوام و در نتیجه اعمال نفوذ زمینداران بزرگ که در 

بهشت  کشت خشخاش منافع زیادی داشتند، دولت هژیر در اردی

ی دولت قوام را لغو و کشت خشخاش را  ، تصویب نامه8962

ی  قانونی و مجاز اعالم کرد. باز هم پنج سال بعد در نتیجه

قانون منع ” المللی و مردمی، مجلس شورای ملی  فشارهای بین

، 8998را در بهمن “  تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن

، قانون منع کشت 8992به تصویب رساند و باالخره در آبان سال 

خشخاش به تصویب رسید و اجرایی شد. اما گویا تیره روزی ایران 

در ماجرای اعتیاد را پایانی نبود. پس از تصویب این قانون، 

افغانستان، پاکستان و ترکیه از فرصت استفاده کرده و با زیر کشت 

های مزروعی خود، صدها تن تریاک را  بردن هزاران هکتار از زمین

، سر و 8992که، از سال  به بازار ایران وارد کردند. بدتر از آن این

های نیرومندی از  ی هروئین و مرفین هم پیدا شد. گروه کله

، منافع مهمی را از 8992مالکان که به سبب اجرای قانون سال 

های نیرومند قاچاق تشکیل داده و عالوه  دست داده بودند، شبکه

ای  المللی و منطقه بر سلطه بر بازار داخلی، با قاچاقچیان بین

تصویب شد،  8991ای که در سال  همدست شدند. در اصالحیه

برای نخستین بار برای برخی جرایم در رابطه با مواد مخدر حکم 

ی پر  اعدام در نظر گرفته شده بود. از این تاریخ به بعد با مسئله
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کار “.  ی شورای انقالب، حداقل ده هزار نفر باید اعدام شوند الیحه

تر سهمیه گرفته و  به جایی رسیده بود که حتی معتادانی که پیش

ها،  تحت نظر بودند هم دستگیر شدند. با باال گرفتن مخالفت

ها تا  ، مجبور به استعفا شد و از شدت عمل8963خلخالی در دی 

حدود زیادی کاسته شد؛ گرچه همان رویکرد و نگاه کلی ادامه 

های اول انقالب مدت کوتاهی  ی سال یافت. شدت عمل بی سابقه

مصرف مواد مخدر را کاهش داد اما پس از مدتی وضعیت به 

، کاهش 26همان منوال سابق بازگشت. در مجموع آمارها تا سال 

دهند، اما پس از آن بار دیگر مصرف سیر  نسبی را نشان می

 گیرد. صعودی به خود می

حقوقی با مواد مخدر، -ی مواجهه سیاسی در مجموع تاریخ صدساله

شود، بیش از هر چیز ناکامی  که پس از انقالب مشروطه آغاز می

دهد. به نظر  ها را نشان می های گوناگون آن ها و سیاست حکومت

رسد پیش از هر چیز باید بر این نکته تامل کنیم که چرا  می

ای گرفتار  ی ایران در دوران صفویه و قاجاریه به چنان ورطه جامعه

ها و تدابیر گوناگون، رهایی از آن  آمد که بعدها به رغم سیاست

ها و عوامل مستعدی در زیست اجتماعی و  ممکن نشد. چه زمینه

چنین  ی ایران در آن عصر وجود داشت که این فرهنگی جامعه

تریاک و مشتقاتش را ملجا و پناهگاه خود یافت؟ پاسخ به این 

 سوال مهم نیازمند تحقیق و پژوهشی مستقل و مفصل است.  

ها و کمبود امکانات درمانی و بهداشتی مواجه هستیم.  شدن زندان

بسیاری از معتادانِ خود معرف برای بستری شدن، بیش از هشت 

، ایران کشت محدود 8929ماندند. در سال  ماه در نوبت می

، رسیدگی به برخی 8921گیرد و از سال  خشخاش را از سر می

های نظامی قرار  جرایم مربوط به مواد مخدر در صالحیت دادگاه

ها نفر به جرم قاچاق و حمل  ، ده8969گرفت. پس از آن تا سال 

کند که  مواد مخدر اعدام شدند. اسداهلل علم در خاطراتش ذکر می

در شان ما نیست که یک نفر را به خاطر ” بار به شاه گفته:  یک

اش بی سرپرست  داشتن چند گرم هروئین اعدام کنیم و خانواده

“. کنیم ها نمی تر از روس کاری بیش” دهد:  شاه پاسخ می“.  بمانند

های پر سرو صدا هم تاثیری بر  دهد که این اعدام اما آمار نشان می

 گذارد. میزان مصرف موادمخدر در ایران نمی

گرا و ایدئولوژیک بر موضوع  ، دیدگاهی مطلق69پس از انقالب 

برخورد با مواد مخدر و اعتیاد حاکم گردید. این دیدگاه اعتیاد را به 

های استعمارگر  ی قدرت زا که حاصل توطئه ای برون عنوان پدیده

کرد. این دیدگاه بر آن بود که با کسب استقالل  است، ارزیابی می

سیاسی و شدت عمل انقالبی، مشکل اعتیاد و موادمخدر به 

ی ایران رخت خواهد بست. این رویکرد تا  سرعت از جامعه

ی برخی از کشورهای انقالبی نظیر  حدودی هم متاثر از تجربه

ی اعتیاد  چین و کوبا بود که به برخوردهای بسیار خشن با پدیده

تشدید مجازات مرتکبین جرایم ” ی  شهره بودند. با تصویب الیحه

، کار به دادگاه انقالب و صادق 63بهشت  در اردی“  موادمخدر

خلخالی سپرده شد و در مدت کوتاهی صدها نفر اعدام شدند. در 

هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر  69حدود  63و  61های  سال

ی  درصد از دستگیر شدگان دوره 3دستگیر شدند که جمعاً حدود 

( اما پس از 8931شوند. )مدنی،  را شامل می 8918-8961زمانی 

ی کار به قدری وسیع است که حتی  مدتی مشخص شد که گستره

ما ” شود. او اعالم کرد:  صادق خلخالی هم مستاصل می

دشوارترین کارها را پیش رو داریم. اگر بخواهیم بر اساس 

ی شورای انقالب هرکس را که پنج گرم هروئین دارد  مصوبه

اعدام کنیم، باید روزی چهل تا پنجاه نفر را اعدام کنیم. براساس 

 عکس از گتی ایمیج  -مردی در حال کشیدن تریاک در دوران پهلوی د 
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امروز از طریق برخورداری از ساختار عدالت کیفری مبتنی بر اصل 

حاکمیت قانون و بهره مندی از قوانین عادالنه در کنار استفاده از 

های قضایی  ها، تالش دستگاه ی آن سازوکارهای اجرای عادالنه

ی دولت و مردم است. در این  مستقل عمدتاً در کنترل رابطه

های حقوقی با استفاده از استانداردهای عدالت کیفری سعی  نظام

ی دولت از قدرت نظام قضایی و پلیسی  شود در سواستفاده می

ممانعت ایجاد شود. این مهم البته گاهی بین برقراری عدالت از 

یک طرف و فراهم کردن امنیت و تامین سالمت در جامعه بدون 

ای  چه حائز اهمیت است، میزان خدشه ماند. آن خدشه باقی نمی

های عمومی ناشی از برقراری امنیت قضایی  است که به آزادی

های عمومی و  آید. رعایت تناسب بین احترام به آزادی وارد می

ی شهروندان از یک سو و برقراری  حفظ کرامت انسانی همه

امنیت، سالمت و نظم در جامعه از سویی دیگر، ارزش و اعتبار 

 دهد. نظام عدالت کیفری در جامعه را نشان می

چه از تناسب بین واکنش کیفری یا همان مجازات در ساختار  آن

حقوق کیفری در جامعه و جرم یا رفتار ضد اجتماعی فهمیده 

شود، میزان عادالنه و منصفانه و مبنتی بر حفظ کرامت انسانی  می

های کیفری در مواقع نقض قوانین و یا قرار داشتن  بودن واکنش

 دهد.  در موضع اتهام یا موضع مجرم را نشان می

جاست که در جرایم مواد مخدر در ساختار حقوق کیفری  سوال این

گردد و  ایران تا چه میزان تناسب بین جرم و مجازات رعایت می

این تناسب مبتنی بر استانداردهای عادالنه است یا خیر؟ ممکن 

گردد. با  ی شرایط این تناسب مشاهده نمی است گفته شود در همه

که این نقد بر موضوع وارد است که شایان توجه خواهد  وجود این

که موضوع بحث در این نوشتار کوتاه صرفاً  بود، اما به دلیل این

تمرکز بر برخی از جرایم مواد مخدر است که مجازات اعدام در پی 

 ی ابعاد حقوقی این موضوع معذوریم. دارند، از پرداختن به همه

های پژوهشی از همان  های حقوق کیفری بر مبنای یافته نظام 

ابتدای راه مبارزه با جرایم و ایجاد واکنش کیفری در قبال نقض 

ای نظیر  قوانین کیفری، تکلیف خود را با جرایم سازمان یافته

ی همه جانبه با علل  اند )مبارزه قاچاق مواد مخدر روشن کرده

که  ها(.  بر این مبنا با وجود این ی جرم به جای معلول ایجاد کننده

شوند و سازمان ملل  جرایم مواد مخدر، جرایم جهانی محسوب می

برای کنترل آن فعالیت دارد )دفتر پیشگیری از جرم و جرایم مواد 

(، تاکنون تعریف واحدی از  CDONUمخدر سازمان ملل 

ی مواد مخدر بین کشورها ارائه و رایج نگردیده است. از یک  همه

تر کشوری جرم  طرف صرف استعمال مواد مخدر و یا اعتیاد در کم

که در ایران استعمال و مصرف مواد  شود در حالی محسوب می

مخدر جرم شناخته شده است و از سویی دیگر انواع شناخته 

ی مواد مخدر در همه کشورها یکسان نیستند. سازمان ملل  شده

در این خصوص سعی در یکسان سازی نموده است اما ایران 

های  سیاست کیفری خود را در این خصوص هماهنگ با سیاست

که در هلند و برخی  کند. در نتیجه در حالی جهانی پی ریزی نمی

ی  های امریکا برخی از مواد مخدر مانند گراس از جمله ایالت

ها ساده و آزاد شده  آن  اند و خرید و فروش مخدرها خارج شده

است و در کانادا نیز بعد از تحقیقات فراوانی به زودی این مواد آزاد 

خواهند شد )اعالم وزیر دادگستری کانادا در نشست مبارزه با 

جرایم مواد مخدر سازمان ملل در سال گذشته(. یکی از دالیل آزاد 

شدن، صرف نظر از کم ضرر یا بی ضرر تشخیص دادن آن، 

های مواد  ی قاچاق و سردسته کاهش اقتدار گروهای سازمان یافته

مخدر در نظر گرفته شده است. با این حال در ایران برای همین 

های مشخص در آمستردام  توانید در مکان موادی که شما می

کیلوگرم آن  ۵خریداری نمایید، معامله)خرید و فروش( بیش از 

قانون مبارزه با مواد مخدر( و برای  ۴ماده  ۴مجازات اعدام دارد)بند

کیلو گرم ان مجازات حبس ابد  ۷۱۱حمل و نگهداری بیش از 

 وکیل و پژوهشگر حقوقی  

 حسین رئیسی



65شماره   
 مهر

1395 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
ی

وق
حق

 

42 

های حق داشتن فضای سالم فعالیت  عدم برخورداری از حداقل

مثالً رفتن -اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

به تماشای فیلم دلخواه و یا کنسرت 

، و بی توجهی به -ی مورد عالقه خواننده

های شخصی، اقتصادی  و یا اجتماعی  ریشه

ی فردی است،  متعدد که عمدتاً خارج از اراده

گرایش به مصرف، خرید و فروش مواد مخدر 

شوند. اعدام در این جرایم مانعی برای عدم گرایش به  را سبب می

این مواد نخواهد بود. در نتیجه اعدام قاچاقچی به هیچ وجه محیط 

 کند.  مصرف مواد مخدر را با اختالل روبرو نمی

 که: چهارم این

تر شدن فضای فعالیت تا  اعدام در جرایم مواد مخدر تنها به سخت

کند که در این خصوص نتیجه به نفع جامعه  حدودی کمک می

ی قاچاق  های صاحب قدرت و پشت پرده نیست بلکه به نفع گروه

شود. چون تا محیط مصرف باقی است و  مواد مخدر ختم می

اقتصاد و فرهنگ جامعه دچار بیماری است، قاچاقچی واقعی، مواد 

فاده از روش ست با ا های  را 

تری به دست مصرف کننده  سخت

رساند و برای آن نیز پول  می

یش ست.  ب خوا هد  خوا تری 

های سخت گیرانه مثل  سیاست

تر شدن کار  اعدام به با اهمیت

شود و سوداگری  تر منجر می ی وجه بیش قاچاقچیان و مطالبه

 یابد.  ها با جان مردم خاتمه نمی آن

 که:  پنجم این

سیاست اعدام به رویکرد تولید کم خطر مواد صنعتی منجر شده 

است)تولید در محل مصرف( و از این نظر محیط مصرف تنها 

تغییر ذائقه داده و به مصرف پرخطر تر مواد صنعتی روی آورده 

 است. 

های سختگیرانه را نشان  فایده بودن مجازات این دالیل بی

توان این پرسش را مطرح کرد که به جای  دهند. حال می می

 همان قانون(.  ۳و۵تعیین گردیده است) مواد 

های جرم شناسی به خوبی روشن  یافته 

ها  های کیفری دولت کرده است که زرادخانه

تاثیر مثبتی در کاهش و کنترل این نوع 

جرایم به خودی خود ندارد. بنابراین صرف 

که شما موافق یا )مثل نگارنده(  نظر از این

ی  مخالف اصل مجازات اعدام برای همه

توان رفتارهای  جرایم باشید، بنا به جهات زیر و به اختصار می

گری  موجود و واکنش اعدام در جرایم مواد مخدر را مورد پرسش

 جدی قرار داد. 

 که: نخست این

گردد. چون این  اعدام در جرایم مواد مخدر موجب کاهش جرم نمی

گردند و از یک طرف  جرایم از جمله جرایم اقتصادی محسوب می

کنند و در نتیجه امکان  کسانی که مبادرت به حمل مواد می

دستگیری و محکوم شدن را دارند، عمدتاً کارگران مواد مخدر 

هستند تا کسانی که نقش و سهم عمده در این جرایم و منفعت 

 کنند.  اساسی از آن حاصل می

 که:  دوم این

با اعدام یک قاچاقچی، ولو 

قاچاقچی واقعی، جرایم سازمان 

نابود نمی گردند بلکه  یافته 

نابودی و یا پیشگیری از این 

ی آن و مبارزه  ی علل ایجاد کننده نوع جرایم به از بین رفتن همه

با زنجیره ایجاد محیط تولید، توزیع، مصرف و علل اصلی گرایش 

ها در از بین بردن علل  ها بستگی دارد. عدم توفیق دولت به آن

ی گرایش افراد به قرار گرفتن در این زنجیره معموالً  ایجاد کننده

های درگیر در این  با سرکوب موقتی و یا برخورد حذفی  با معلول

 گردد.  زنجیره ختم می

 که:  سوم این

ی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی  فراهم نبودن امکان رشد و توسعه

های دولتی و مذهبی نظیر  گیری و قرار داشتن در معرض سخت

سیاست اعدام به رویکرد تولید کم خطر 
مواد صنعتی منجر شده است)تولید در 

محل مصرف( و از این نظر محیط مصرف 
تنها تغییر ذائقه داده و به مصرف پرخطر 

 تر مواد صنعتی روی آورده است.
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 مجازات اعدام چه مجازاتی شایسته است؟

بدیهی است که انتظار جامعه از دولت برقراری امنیت و حفظ 

شود مجازات  سالمت شهروندان است؛ اما چنانچه مشاهده می

اعدام پاسخ مناسبی برای کاهش میزان مصرف مواد مخدر در 

ها  آورد. در نتیجه سالمت شهروندان و امنیت آن جامعه به بار نمی

چنان با وجود مجازات اعدام برای این نوع جرایم دستخوش  هم

های موجود  جاست که به راه حل تحول مهمی نشده است. در این

های مختلفی  شود و ضرورت جستجوی راه حل با تردید نگاه می

در خصوص واکنش  مناسب جامعه به این نوع جرایم احساس 

 گردد.  می

که مجازات اعدام به هیچ وجه مناسب برای  قدر مسلم این

باشد. پرسشی که در  ی همه جانبه با این نوع جرایم نمی مبارزه

شود این است که مجازات مناسب برای مقابله با  اینجا مطرح می

 باشد؟ این جرایم چه می

ی نخست برای پاسخ دادن به این پرسش باید گفت که  در وهله

پاسخ صریحی برای این پرسش وجود ندارد و همواره راه حل 

ترین راه نیست. از این رو برخورد همه  کیفری بهترین و مناسب

جا با  ی جرم حایز اهمیت است. در همین جانبه با علل ایجاد کننده

شویم که بر اساس قرارداد اجتماعی،  رو می این پرسش نیز روبه

دولت چگونه باید انتظارات شهروندان را در سالم سازی محیط 

ها فراهم نماید؟ برای جواب به این سوال فقط اشاره  زندگی آن

کنم که به میزان مقبولیت دولت نزد مردم و پای بندی آن به  می

ی  تضمین منافع دراز مدت و همیشگی جامعه و البته منافع همه

مردم، سیاست کیفری در ایجاد واکنش قهرآمیز نسبت به جرم پی 

شود. اشکال و ایراد اساسی که در همین خصوص وارد  افکنده می

باشد، این است که حاکمیتی که مجازات اعدام را در جرایم  می

ی جامعه است و  کند، به تحقیق، ناتوان از اداره متعدد اعمال می

گردد تا  برای رهایی از مسئولیت واقعی خود به سرکوب متوسل می

های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصاد برنامه محور و  به روش

بلند مدت برای ریشه کنی جرم توسل جوید. در نتیجه ماهیت یک 

تواند نشان دهد که این حکومت ظرفیت رهایی از  حکومت می

جاست که تفکر مجازات  در این مجازات اعدام را دارد یا نه! 

ی کوتاهی  جایگزین به صورت بنیادین مطرح خواهد شد. تجربه

که در همین خصوص در مجلس ایران پیرامون تغییر رویکرد 

ی این جرایم مواد مخدر وجود دارد،  نسبت به مجازات اعدام درباره

دهد که پای بندی حکومت به استفاده از تحقیقات علمی  نشان می

های  بسیار ضعیف و بلکه در جهت عکس، به استفاده از روش

 های پژوهش مدار پایبند است. سرکوب مدار بدون توجه به یافته

رود بدون پیش داوری برای جایگزین مجازات  از این رو انتظار می 

اعدام در جرایم مواد مخدر به تحقیقات علمی و جرم شناختی 

تواند در این مسیر موثر  های تحقیقی در جهان می توجه شود. یافته

ئز اهمیت است ضرورت بهره گیری از  باشد. آن چه حا

استانداردهای عدالت کیفری مبتنی بر حفظ کرامت انسانی، رعایت 

های جامع پیشگیری از وقوع جرم و  اصول دادرسی عادالنه، شیوه

ی جرم در این مسیر به صورت توام  مبارزه با علل ایجاد کننده

های دولت در  باشد. بدیهی است بدون در نظر داشتن مسئولیت می

ی مردم از یک طرف و رهایی از  تامین زندگی شایسته برای همه

های سرکوب در ایجاد امنیت قضایی از سویی دیگر، امکان  شیوه

 های مناسب با جرم ممکن نخواهد بود.  دست یابی به واکنش

ی نمایندگی مردم است که به صورت همه جانبه  دولتی شایسته

ها را بدون فریب و خدعه تامین نماید. استفاده از  سعادت آن

گردد.  مجازات اعدام نوعی فریب افکار عمومی محسوب می

توان به صورت نسخه ای از پبش تعیین شده  جایگزین آن را نمی

های اندیشمندان  برای مردم تعیین نمود، بلکه بایستی از یافته

جامعه بدون تعصب بهره جست تا به راه حل مبتنی بر عدالت، 

 حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر رسید. 
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باشد. در عمل نیز آمار نشان داده است که  صورت مسئله می
مجازات اعدام تا کنون نتوانسته از ارتکاب این جرایم بکاهد و ما 

 ایم.  شاهد گسترش روزافزون آن بوده
های جایگزین اعدام در جرایم  بنابراین، شایسته است از مجازات

مربوط به مواد مخدر استفاده گردد و این مهم باید بیش از پیش 
ها( و  مورد توجه حقوقدانان )وکال، قضات و اساتید دانشگاه

حقوقی در -های علمی دانشجویان قرار گیرد و مورد پژوهش
هایی مانند حبس  ها و مراکز تحقیقاتی قرار گیرد. مجازات دانشگاه

های  )اگرچه حبس خود به دلیل مضرراتی که دارد، مجازات
باشد، ولی به دلیل ترجیح آن  جایگزین در مورد آن مطرح می

تواند مطرح شود(،  نسبت به اعدام می
ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان،  دوره

جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی 
های جایگزین  و غیره به عنوان مجازا

ی مهم این است که  توان نام برد. نکته می
های جایگزین باید به  ت در تاسیس مجازا

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،  ریشه
شناسی و  جغرافیایی، روانشناسی، جامعه

چنین،  غیره وقوع جرم توجه گردد. هم
ها اصالح  ترین آن اهداف مجازات که مهم

و بازگشت مجرم به جامعه و دارای فایده 
بودن مجازات برای جامعه است را باید در 

توان در مورد  نظر داشت. برای نمونه می
برخی از مجرمانی که شدت جرم آنان 
کمتر است و با توجه به شخصیت آنان، 
مجازات جایگزین خدمات عمومی استفاده کرد و یا برخی دیگر را 

ها و علل وقوع جرایم مواد مخدر به  به پژوهش در خصوص ریشه
 عنوان مجازات جایگزین محکوم نمود.

ناپذیر همواره یکی از  مجازات اعدام به عنوان مجازاتی برگشت
برانگیز حقوق کیفری بوده است و موافقان و  موضوعات بحث

اند.  مخالفان آن نیز همیشه دالیلی برای دفاع از نظر خود ارائه داده
چه مسلم است در فقه کیفری اسالم نیز اعدام مجازاتی  اما آن

استثنائی است و به مواردی مانند قصاص و حدود محدود شده، 
قصاص که حقی شخصی است و به ولی دم اعطا گردیده و حدود 

باشد. از  نیز موارد محدودی است که اثبات آن بسیار دشوار می
سوی دیگر، در قرآن کریم حرمت قتل نفس در آیات متعددی 

سوره مائده،  96ی  مورد تاکید قرار گرفته است، برای نمونه در آیه
ها و کشتن یک  ی انسان نجات یک انسان مانند زنده کردن همه

ها تلقی شده است که نشان از  ی انسان انسان مانند کشتن همه
 ها در شرع اسالم دارد. احترام به حق زندگی انسان

ی  از طرفی، از نظر حقوق بشری نیز حق زندگی سرمنشاء همه
باشد. بنابراین، مجازات اعدام با حق زندگی به  های بشری می حق

باشد. سخن از  های بشری در تعارض می ی حق عنوان منشاء همه
رود  نقدهایی که بر مجازات اعدام می

و برشمردن نظر مدفعان این مجازات، 
باشد و نه در این  نه هدف نگارنده می

گنجد. اما قدر مسلم این  مختصر می
است که مجازات اعدام اگرچه حذف 

کم تا زمانی که حذف  نشود و یا دست
شود، باید مجازاتی بسیار استثنائی  می

باشد و به مواردی که در شرع 
 محصور شده است، محدود شود.

یکی از مواردی که همواره انتقاد 
خلی و سازمان های  کنشگران دا

المللی را برانگیخته است. موضوع  بین
مجازات اعدام در خصوص مجرمان 

باشد. در این خصوص  مواد مخدر می
گفته، در انتقاد به  عالوه بر موارد پیش

مجازات اعدام به این نکته نیز باید توجه داشت که جرایم مربوط 
یابی شده و به کندوکاو راجع به علل و  به مواد مخدر باید ریشه

عوامل آن پرداخت، اعدام مجرمان مواد مخدر، تنها پاک کردن 

 های جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر ضرورت پژوهش پیرامون مجازات

 حقوقدان و وکیل دادگستری

 محمد مقیمی

از نظر حقوق بشری نیز حق زندگی سرمنشاء 
باشد. بنابراین، مجازات  های بشری می ی حق همه

ی  اعدام با حق زندگی به عنوان منشاء همه
باشد. سخن از  های بشری در تعارض می حق

رود و برشمردن  نقدهایی که بر مجازات اعدام می
باشد  نظر مدفعان این مجازات، نه هدف نگارنده می

گنجد. اما قدر مسلم این  و نه در این مختصر می
است که مجازات اعدام اگرچه حذف نشود و یا 

شود، باید مجازاتی  کم تا زمانی که حذف می دست
بسیار استثنائی باشد و به مواردی که در شرع 

 محصور شده است، محدود شود.
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ها  ترین مجازات تعیین شده توسط انسان ترین و شاید قدیمی خشن
اعدام باشد که غالباً این مجازات برای جرایم سنگین از جمله قتل 

گردد؛ با این استدالل که چون فرد باعث گرفتن جان  تعیین می
یک انسان دیگر شده در راستای ضرورت مقابله به مثل باید به 
سزای آن عمل رسیده و جانش ستانده و اعدام گردد و با این 
استدالل مجازات قصاص موجب برابری و تشفی خاطر اولیای دم 

 مقتول و عبرت جامعه برای اطالع از سزای قتل خواهد بود.
در مورد مضرات و نتایج زیان بار حکم اعدام مطالب بسیاری 
نوشته شده به طوری که اکنون در بسیاری از کشورها هم این 

گردد و  شود و به جای آن حبس ابد تعیین می مجازات تعیین نمی
کنند،  روز به روز به تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را حذف می
ترین  افزوده خواهد شد. گذشته از خشونت باالی حکم اعدام مهم

ی زیان بار آن، عدم امکان اعاده وضع به حال سابق در  نتیجه
صورت اشتباه بودن حکم اعدام است؛ زیرا اجرای آن موجب خارج 

چه بعداً محرز گردد که فرد  شدن جان از کالبد فرد گردیده و چنان
محکوم به ناحق و یا اشتباه به اعدام محکوم شده، به دلیل اجرای 

 آن و فقدان حیات محکوم امکان زنده کردن او وجود ندارد.
ای مجازات اعدام تعیین شده  در حقوق اسالم برای جرایم عدیده
ها را حدود  ها گردیده که آن که این امر موجب افزایش اعدام

های اسالمی هم با استفاده از  نامیم. و عالوه بر آن حکومت می
های حکومتی برای تعدادی از  اختیارات خود در تعیین مجازات

 اند. جرایم، مجازات اعدام را تعیین و اعالم کرده
های تعیین شده به عنوان حدود قابل تغییر نبوده و  مجازات

ی اسالمی اجرای  ها را تعطیل نمود و در جامعه توان اجرای آن نمی
های تعیین  ها الزم و ضروری است اما تغییر یا تعطیل مجازات آن

ها و دستگاه قانون  شده توسط حکومت به سهولت توسط حکومت
 گزاری قابل انجام است.

که قصاص در مورد قتل عمد تعیین  در کشور ایران عالوه بر این
شده و در برخی حدود دیگر نیز اعدام به عنوان مجازات اعمال 

گردد، عالوه بر آن در برخی از تعزیرات که تعیین مجازات آن  می
شود، شاهد تعیین مجازات اعدام هستیم  توسط حکومت انجام می

تر موارد اعدام  تا جایی که آمار منتشره حاکی از آن است که بیش
در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است؛ زیرا طبق قانون مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر در صورت ارتکاب مواردی منجمله تولید، 

، -حتی به میزان بسیار کم هم-حمل، عرضه و فروش مواد مخدر 
کند و این  دادگاه رسیدگی کننده مبادرت به صدور حکم اعدام می

 گرم تعیین گردیده است. 91میزان در مورد شیشه 
های جایگزین  های حقوقی در صدد یافتن مجازات بسیاری از نظام

به جای اعدام هستند اما با مطالعه در سیر قانون نویسی ایران 
گیریم که بر خالف روند و وضعیت دیگر کشورها،  نتیجه می

هایی برای افزایش مجازات اعدام در حال انجام است. زیرا  تالش
تدوین کنندگان قوانین جزایی حذف مجرم را بهترین راهکار 

 دانند.  می
اند که حذف مجرم  امروزه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده

راهکار منطقی و اصولی برای اصالح مجرمین و کاستن از موارد 
ارتکاب جرم نیست و به جای حذف، درصدد اصالح و حتی 

های جایگزین  المقدور بازگشت وی به جامعه هستند، و در مجازات
شود این هدف مورد نظر  که به جای اعدام پیش بینی و اجرا می

هایی که در جرایم سنگین به عنوان  قرار دارد. از جمله مجازات
های طویل المدت یا حبس  جایگزین اعدام پیشنهاد گردیده حبس

 ابد یا کار در مراکز ویژه است.
های  در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات که در سال

اند، تا حدودی محاکم را مختار در تعیین  اخیر تصویب شده
های جایگزین کرده؛ اما این اختیار صرفاً برای جایگزین  مجازات

ها به جای حبس و در راستای حبس زدایی و  کردن این مجازات
توان این رویه را به دیگر  کاهش آمار زندانیان است ولی می

ها از جمله اعدام هم تسری داد که مقنن این مهم را مورد  مجازات
 عنایت قرار نداده است.

با پیشنهاد و تدوین قوانین مناسبی که اختیار تعیین مجازات به 
ی حدود هستند به راحتی  ها داده شده و خارج از دایره حکومت

توان مجازات اعدام را در بسیاری از جرایم حذف و برای آن  می
ی  های جایگزین تعیین نمود که این امر مستلزم اراده مجازات

قانونگزاران با در نظر داشتن تجارب و اقدامات صورت گرفته در 
 دیگر کشورهاست. 

 وکیل دادگستری

 عثمان مزین
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 پذیرا شدن از این جمعیت انبوه کرده است.
در هر حال نگهداری مقطعی یا الی االبد مجرمین مواد مخدر هم 

 ناممکن است و هم هزینه بردار...
های فرهنگی و  تر سیاستگذاری لذا ضروری است هر چه سریع

اجتماعی و اقتصادی به سمتی برود که استفاده و روی آوری به 
مواد مخدر در میان آحاد جامعه و خاصه جوانان موضوعیت خود را 

چون قاچاق  گاه است که به مرور جرمی هم از دست بدهند و آن
مواد مخدر و یا حمل و نگهداری و استفاده، مبدل به جرایمی 
متروک و قلیل ارتکاب گردند و در این صورت امکان محبوس 

 نگاه داشتن یک جمعیت قلیل سهل و امکان پذیر است.
النهایه، اگرچه مجازات اعدام در هر شکل آن و خاصه در موضوع 

ی اجرایی چنین  چه تاکنون به عنوان سابقه مورد بحث حسب آن
مجازاتی، بازدارندگی نداشته است و از سویی هم اجرای چنین 

های حقوق بشری سازگار نیست، لیکن توجه به  مجازاتی با بایسته
شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور موضوع بررسی و بحث و وجود 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور جلوگیری از تبعات 

 احتمالی حذف مجازات اعدام نیز ضروری است.

های معمول و قانونی مبارزه با  اگر مجازات اعدام از سری مجازات
انواع جرایم با موضوع مواد مخدر حذف گردد، به جای آن چه 

 تواند در نظر گرفته شود؟! مجازاتی می
پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از 
مخالفین حذف مجازات اعدام در خصوص جرایم حمل و نگهداری 
و قاچاق مواد مخدر، دلیلشان را فقدان امکان جایگزین مناسب با 

 دارند. مجازات اعدام عنوان می
البته شایان توجه است که اساساً حذف مجازات اعدام از زمره 

های مرتکبین غیر سازمانی انواع جرایم با موضوع مواد  مجازات
مخدر، مطرح و مد نظر قرار گرفته است. لذا، در خصوص مرتکبین 

چنان مجازات اعدام پیش  سازمانی جرایم مربوط به مواد مخدر هم
گردد و در خصوص بقای آن حرف و حدیث و اختالف  بینی می

 نظری نیست.
حالیه توجه به این مسئله بسیار حائز اهمیت است که تصویب 
قوانین جزایی مساعد به حال متهمین و یا محکومین مرتکب 
جرایم قاچاق مواد مخدر و یا حمل و نگهداری و خرید و فروش و 
توزیع، پس از ارتکاب این دست جرایم از سوی مرتکبین باشد به 
اصطالح عطف به ما سبق شده و در حق کسانی که پیش از 
تصویب قانون جدید مساعد)مساعد به جهت حذف مجازات اعدام( 

چنان مجازاتشان  اند و هم دستگیر و محاکمه و حتی محکوم شده
اجرا نگردیده است، اثر خواهد داشت و عنداللزوم چنانچه مجازات 

که به اعدام محکوم  قانونی این دست افراد اعدام باشد و یا این
ی عطف به ما سبق شدن قانون  شده باشند، حسب همین قاعده

رهند و حال توجه به  مساعد جزایی، الجرم از مجازات اعدام می
این موضوع که جمعیت متهمین و محکومین مشمول اعدام در 
حال حاضر عددی قابل توجه است، حذف اعدام ناگاه دستگاه 

سازند که  ها را با جمعیت انبوهی مواجه می قضایی و سازمان زندان
ها به لحاظ سخت افزاری را  امکان نگهداری و باز تربیت آن

 ندارند.
که قاعدتاً اولین مجازات نامزد شده جهت جایگزینی اعدام  چه این

ای را با عنایت به  باشد و از این رو است که عده همانا حبس می
جمعیت فعلی منتظر جهت اجرای مجازات اعدام، نگران از 

ها به جهت  ی قضاییه و سازمان زندان استیصال قریب الوقوع قوه

 با خیل رهیدگان از اعدام چه کنیم؟ 

 حقوقدان و وکیل دادگستری

 امیرساالر داودی

 عکس از ایسنا 
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در جهان “  جنگ علیه مواد مخدر” سال از اعالم  66متجاوز از 
ی سازمان  بود که نخستین کنوانسیون ویژه 8328گذرد. سال  می

 8398ملل در مورد مواد مخدر برگزار گردید. متعاقب آن در سال 
شود،  اجالسی در مورد موادی که برای روانگردی به کار برده می

کنوانسیون سازمان ملل علیه  8311در نظر گرفته شد و در سال 
قاچاق مواد مخدر و کاربردهای داروهای روانگردان برگزار شد. 
این سه کنوانسیون سازمان ملل که کشورهای عضو آن را امضاء 

ی کنترل  کرده و متعهد به اجرای آن هستند، نتوانسته در زمینه
اشاعه استفاده از مواد مخدر و از بین بردن فرایندهای خانمانسوز 

 آن موفق باشد. 

ی روند  ها در زمینه های دولت های اخیر ارزیابی از سیاست در سال
رو به رشد استفاده از مواد مخدر و کنترل آن مورد بازبینی قرار 

ی  ها نه تنها موفق نبوده بلکه دربرگیرنده گرفته؛ زیرا این سیاست
ها نیز بوده است. این نتایج  نتایج منفی مرتبت به این سیاست

ی حقوق  ی جهان شامل نقص گسترده منفی جانبی در عرصه
انسانی افرادی که به نحوی در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده و 

های غیرعادالنه برای  اند، جرم انگاری یا جان خود را از دست داده
های سنگین برای افرادی  اند، حکم افرادی که قربانی اعتیاد گردیده
ی جامعه قرار دارند و نقش کلیدی  که به لحاظ اقتصادی در حاشیه

اند، است. این در حالیست که در سطح  در قاچاق مواد مخدر نداشته
چنان  های عظیم داد وستد مواد مخدر، هم ها و شبکه جهان کارتل

 دهند.  به کار خود ادامه می
های حقوق بشری جنگ علیه مواد  که به طور موثر هزینه برای آن

ی بین قوانین و  ی جهان برآورد نمود، باید رابطه مخدر را در عرصه
های مقابله و کنترل مواد مخدر را مورد بررسی قرار داد. آیا  سیاست

ی اتخاذ راهکارهای موثر برای مقابله  آلترناتیوهای موثری در زمینه

 کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

 الهه امانی 

عکس از فارس  -زنی در یک کمپ ترک اعتیاد در تهران  
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های پیشین سازمان ملل را  ی موثر با مواد مخدر سیاست مبارزه
های سازمان ملل و  مورد بررسی قرار دادند. اگرچه استراتژی

ی مبارزه با مواد مخدر، چرخش  نهادهای وابسته به آن در زمینه
چندانی نداشته است اما تمام کشورهای عضو سازمان ملل بر این 
امر در کالم صحه گذاشتند که سرمایه گذاری روی بهداشت 

به -ی معتادان و آلترناتیوهایی به زندان و اعدام  عمومی، معالجه
ویژه در مورد کسانی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته 

، -های جهانی قدرتمند هستند ها و شبکه و ابزاری در دست کارتل
 تواند موثر واقع گردد. می

 های مقابله با مواد مخدر مالحضات جنسیتی سیاست
ترین افرادی هستند که به قاچاق مواد  که مردان بیش در حالی

های ضمنی داشته و  ورزند، اما زنان اغلب نقش مخدر مبادرت می
قربانیان آن هستند. نقش فرودست و مناسبات قدرت جنسیتی در 

چنین سبب  های خود هم سراسر کشورهای جهان، با سایه روشن
ی داد و ستد و استفاده از مواد  که زنان در چرخه گردد، در حالی می

مخدر قرار گیرند از امکانات اجتماعی الزم برای نجات خود و 
ی خود محروم باشند. بر اساس گزارش مواد مخدر در  خانواده

، از هر سه نفر که مواد 6186سطح جهان در سازمان ملل در سال 
نفر  6که از هر  کنند، یک نفر زن است. در حالی مخدر استفاده می

روند، تنها یک نفر  که در مراکز درمانی برای ترک مواد مخدر می
آنان زن هستند. این شکاف بین میانگین معتادان و کسانی که 
امکانات درمان دارند، در حقیقت بیانگر عدم وجود ساختارهای 
اجتماعی، درمانی الزم برای درمان معتادان زن، بار منفی زن معتاد 

 مرد ساالر دارد.-جنسیتی، پدر-در جوامع سنتی و تعصبات جنسی
ی اچ.ای.وی و  ای در زمینه چنین در معرض خطر فراینده زنان هم

های مقاربتی قرار دارند. در سراسر جهان زنانی که  یا دیگر بیماری
ی فقر، خشونت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر هستند رو به  در چرخه

های مقابله با مواد مخدر  تر سیاست که بیش افزایش است؛ در حالی
 مرد محور و بری از مالحظات جنسیتی است. 

ی  در زمینه 6182در کنار اجالس سازمان ملل در آوریل سال 
ی  های مقابله با مواد مخدر، میزگردی نیز در زمینه بررسی سیاست

ها در  ترین و موثرترین روش زنان و استفاده از مواد مخدر، بیش” 
های با مالحظات جنسیتی در  ها و سیاست طراحی و اجرای برنامه

 برگذار گردید.“ ی پیشگیری و درمان زمینه
های زنان سازمان ملل  در این میزگرد، ماریا نیل وائزا، مدیر برنامه

های سنگین  با شیوع و قاچاق مواد مخدر وجود دارد که روی حکم
و اعدام و حذف فیزیکی افرادی که در این چرخه قرار دارند، 
نباشند؟ حذف فیزیکی و اعدام در کشورهایی که بر این روش 

 تاکید دارند، چه فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی دارد؟
آیا تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در کشورهایی که سیاست 

تر  های  پایین اعدام را بدون تجدید نظر و مرور پرونده برای جرم
دارند، کاهش یافته است؟ در کشورهای چین و ایران که مجازات 

های اجتماعی مواد مخدر  اعدام وجود دارد آیا مشکل و آسیب
تر شده  تر و یا ارزان محدودتر گردیده است؟ قیمت مواد مخدر گران

 است؟
های عضو سازمان ملل  های دولت چنین آیا سیاست و هم 

ها و راهبردهای مقابله با  ی برنامه مالحظات جنسیتی را در زمینه
مواد مخدر مورد نظر دارند تا حقوق بشر زنان و دختران در این  

 راستا نقض نگردد؟ 
ای که در سه کشور سنگاپور، مالزی و  دستاورد تحقیق گسترده

که سنگاپور و  در زمانی- 6116-  8333های  اندونزی بین سال
، -نمودند مالزی احکام اعدام زیادی در مورد مواد مخدر صادر می

ی زمانی، مصرف  صورت گرفت، آن بود که در خالل این  بازه
مواد مخدر در هر دو کشور باال رفت، قیمت مواد مخدر کاهش 
یافت و ابعاد این مشکل از اندونزی که حکم اعدام برای تخطی 

نمود،  های دولت در مورد مواد مخدر صادر نمی گران سیاست
 تر گردید.  بیش

الزم به تذکر است که در شرایط کنونی سیاست حاکم بر اندونزی 
و رئیس جمهوری آن روی مجازات اعدام تاکید دارد و از جمعیت 

میلیون نفر معتاد هستند. البته  6/1میلیونی این کشور،  661
حفظ و ”اند که این سیاست  بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده

از مواد مخدر تنها پوششی برای عدم “  در امان نگه داشتن ملت
ی قدرت  محبوبیت این رئیس جمهور و کاربردهای سیاسی و ادامه

 دارد. 
ی جهان، امروزه بر سه محور حقوق بشر،  گفتمان غالب در عرصه

عدالت اجتماعی و بهداشت عمومی استوار است. این گفتمان در 
از حاشیه به مرکز مباحث جهانی  6113 -6111های  واقع از سال

 ی کنترل مواد مخدر و مقابله با آن سوق پیدا نموده است.  در زمینه
رهبران سه کشور مکزیک، گواتماال و کلمبیا  6182در ماه آوریل 

در سازمان ملل مالقات داشتند و در یک اجالس ویژه برای 
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(UN Women)  برابری جنسیتی و ” بر این امر تاکید نمود که
توانمندی زنان باید در بررسی و چاره اندیشی مشکل جهانی مواد 

درگیری زنان در داد ”وی ادامه داد که “. مخدر در نظر گرفته شود
های اقتصادی محدود و در  و ستد مواد مخدر فرایند فرصت
 “.موقعیت سیاسی فرودست زنان است

ی قاچاق مواد  در حقیقت در ارتباط بودن و ناگسست بودن چرخه
ی جنسی، اعتیاد، جلوگیری از نتایج غیر قابل   مخدر، سوء استفاده

های کالن دولتی که  ریزی ها و احکام تنها با برنامه جبران مجازات
از مالحظات جنسیتی برخوردار بوده، تمرکز بر پیشگیری، درمان و 
امکانات اجتماعی برای زنان و کارزارهای کالن برای مقابله با 

تواند تحقق یابد. مقابله با مواد  های فرهنگی زن ستیز می جنبه
مخدر در کنار کنترل شیوع آن باید روی امکانات بازسازی و 
بازگشت افراد به زندگی سالم چاره سازی شود. با زدن شاخ و 

های  توان با آن مقابله کرد بلکه باید ریشه های آن نمی برگ
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را چاره سازی نمود. 

ی قاچاقچیان مواد مخدر قرار  ای در دایره زنان به طور فزاینده
 Open Societyی باز) اند. بر اساس گزارش بنیاد جامعه گرفته

Foundation)  های  در آمریکا، تعداد زندانیان زن بین سال
های مربوط به مواد مخدر  ، دو برابر گردیده و جرم6188-6112

 دلیل اصلی آن است. 
 Inter-American)چنین کمیسیون آمریکایی حقوق بشر  هم

Commiss ion 
o n  H u m a n 

R i g h t s ، در (
خود  یر  خ گزارش ا
اشاره به این امر دارد 

های مربوط  که جرم
به مواد مخدر که به 
نان  نی شدن ز ندا ز

گردد، مقام  منجر می
اول و یا دوم را دارد؛ 

های  که جرم درحالی
برای  خدر  م مواد 
مردان در مقام سوم و 
ته  قرار گرف چهارم 
است. زنان بازیگران 
اصلی داد و ستدهای 

های کناری داشته و به طور  و قاچاق مواد مخدر نیستند بلکه نقش
ای از بدن زن، معده و واژن برای قاچاق مواد مخدر استفاده  فزاینده

 گردد.  می

های مربوط به مواد مخدر  ها و مجازات ی دیگری از سیاست جنبه
ها بر زنان به مثابه مادران، خواهران و  تاثیرات این سیاست

همسران افراد مجرم است. در پس هر اعدامی که در ایران، چین، 
شود، در آن سوی دیوار  سنگاپور، مالزی و دیگر کشور انجام می

-Inter)چنین کمیسیون آمریکایی حقوق بشر  هم

American Commission on Human 

Rights) در گزارش اخیر خود اشاره به این امر ،
های مربوط به مواد مخدر که به زندانی  دارد که جرم

گردد، مقام اول و یا دوم را  شدن زنان منجر می
های مواد مخدر برای مردان در  که جرم دارد؛ درحالی

مقام سوم و چهارم قرار گرفته است. زنان بازیگران 
اصلی داد و ستدهای و قاچاق مواد مخدر نیستند 

ای از  های کناری داشته و به طور فزاینده بلکه نقش
بدن زن، معده و واژن برای قاچاق مواد مخدر 

 گردد. استفاده می

 عکس از مهر 
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میلیون نفر از جمعیت  8/9در ایران 
های  میلیون نفری، در برنامه 11

اند. این رقم  ترک اعتیاد ثبت نام شده
سیار  نشان دهنده جمعیت ب ی 

تری است که به مواد مخدر  گسترده
اعتیاد دارند)آمارها در این زمینه 
بسیار متفاوت است(. ایران یکی از 

جنگ ” ترین  ترین و خطرناک پرهزینه
را در مرزهای “  علیه مواد مخدر

با  326حدود  لومتری خود  کی
افغانستان دارد. مقادیر زیادی تریاک 

شود  و هروئین کشف و مصادره می
اما سیل مواد مخدر به بازارهای 

چنان غیر قابل  داخلی و از طریق ایران به بازارهای اروپا هم
تر  کننترل است. زنان ایرانی نیز چون سایر کشورهای جهان بیش

های ضمنی قاچاق مواد مخدر قرار گرفته و در بسیاری از  در نقش
ها در شرایط ناامنی  موارد آن

با مقامات پلیس و انتظامی 
شوند. مناسبات  قرار داده می

قدرت جنسیتی در ایران و 
های ذهنی سنتی و در  انگاره

یز سبب  مواردی زن ست
بار “  زن معتاد” گردد که  می

تری را بر  فرهنگی کالن
دوش کشد. اعتیاد زنان  در 

تر از شهرها  روستاها کم
شیوع ” است. در طرح 

درصد و در  3/9، درصد زنان معتاد در شهرها 8931سال “ شناسی
درصد برآورد گردیده است. امکانات ترک اعتیاد در  6/28روستاها 

تر از شهرهای بزرگ در اختیار  شهرهای کوچک نیز به مراتب کم
 زنان و مردان قرار دارد. 

ارتباط رشد مبتالیان به بیماری ایدز در ارتباط با مواد مخدر یکی 
هایی است که بررسی جنسیتی آن قابل تامل است.  دیگر از جنبه

نفر درگیر بیماری ایدز  211هزار و  61به نقل از سالمت نیوز، 
سوم آمارهای واقعی -هستند که این آمار به نظر کارشناسان یک

مانند که  هایی به جای می زندان، خانواده
اند، اما  گرچه هیچ جرمی مرتکب نشده

ها دگرگون گشته، مورد تحقیر،  زندگی آن
توهین، طرد اجتماعی، مشکالت مالی و 

گیرند و باید  فشارهای عصبی قرار می
ی  بدون هیچ حمایتی از سوی جامعه

مدنی یا دولت با انباشت مشکالت عدیده، 
دست و پنجه نرم کنند و چه بسا به علت 

ی خشونت و اعتیاد و  استیصال یه چرخه
 قاچاق کشیده شوند. 

 زنان، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر
در ایران روندهای درگیری زنان با مواد 
مخدر در همسویی سایر کشورهای جهان، 

به ویژه کشورهای آسیایی است. تعداد کثیری از زندانیان زن به 
دالیلی مرتبط با جرایم اعتیاد و مواد مخدر در زندان هستند. بر 

 21زن زندانی در کشور،  999هزار و  9اساس آمارهای دولتی از 
درصد مرتبط به جرایم اعتیاد 
و داد و ستد مواد مخدر 

ند؛ در حالی  86که  هست
 81درصد به جرم سرقت و 

درصد به دالیل غیرقانونی  
مطالبات زنان در زندان اند. 
ین  به ا تی  جنسی گاه  ن

دهد که  مطالعات نشان می
جرایم مربوط به مواد مخدر 
و قاچاق  دلیل اصلی و یا 
دوم زندانی شدن زنان در 

تر از مردان  سطح جهانی است. زنان زندانی غیر سیاسی بسیار کم
مالقات داشته و بازگشت آنان به زندگی عادی پس از آزادی با 

رو است. در کشورهای غربی و آمریکا به  ای روبه های عدیده چالش
های امنی وجود دارد که زنان زندانی برای مدتی در این  ویژه خانه

مراکز برای بازگشت به زندگی عادی آمادگی پیدا کنند. نهادهای 
ی مدنی و مردمی نقش موثری در به وجود آوردن شرایط  جامعه

مناسب و تشویق کننده برای بازگشت زنان زندانی به زندگی 
 عادی و خانوادگی دارند. 

در پس هر اعدامی که در ایران، چین، سنگاپور، 
شود، در آن سوی  مالزی و دیگر کشور انجام می

مانند که گرچه  هایی به جای می دیوار زندان، خانواده
ها  اند، اما زندگی آن هیچ جرمی مرتکب نشده

دگرگون گشته، مورد تحقیر، توهین، طرد اجتماعی، 
گیرند و  مشکالت مالی و فشارهای عصبی قرار می

ی مدنی یا  باید بدون هیچ حمایتی از سوی جامعه
دولت با انباشت مشکالت عدیده، دست و پنجه نرم 

ی  کنند و چه بسا به علت استیصال یه چرخه
 خشونت و اعتیاد و قاچاق کشیده شوند.

 عکس از فارس 
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 است.
های آلوده، موج دوم از طریق اعتیاد و  موج اول ایدز از طریق خون

تزریق و موج سوم از طریق روابط جنسی محافظت نشده است. 
سهم زنان بدون تسلسل در موج دوم و سوم در حال افزایش است 

سال هستند؛ که بر اساس تعریف  92تا  66تر بین  و مبتالیان بیش
 گردند. سازمان ملل جوان محسوب می

پایین آمدن سن زنان جوان معتاد نیز، یکی دیگر از زنگ 
های اجتماعی جدی برای زنان  خطرهایی است که حاکی از آسیب

 جوان است.
ی شهیندخت موالوردی، معاون امور زنان ریاست  به گفته

سالگی به مصرف  86درصد از زنان معتاد از سن  61جمهوری، 
تری  دهنده اند. در کنار این امر واقعیت تکان مواد مخدر روی آورده

 88درصد از پسران و  3وجود دارد که بر اساس اظهارات ایشان 
 درصد از دختران دانشجو معتاد هستند.

تر از  ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای زنان معتاد، بسیار کم
های اجتماعی  مردان معتاد بوده و این امر خود یکی دیگر از چالش

 شود.  زنان برای ترک و روی آوردن به زندگی عادی قلمداد می
ی اجتماعی شورای شهر، در  فاطمه دانشور، رئیس کمیته

زمانی که زن راضی ” ای به این امر اشاره نموده که  مصاحبه
شود تا نسبت به ترک اعتیاد اقدام کند، متاسفانه شاهد نبود  می

کمپ هستیم. این در حالیست که بعضاً در کنار این زنان کودک و 
 “. شیرخوارگاهی وجود دارد

ای از  ی تکان دهنده نقض حقوق انسانی زنان در ایران چهره
های قاچاق را  ها و فرایندهای اعتیاد و یا درگیری در شبکه چالش

دهد. افزایش خشونت علیه زنان، ضرب و شتم  برای زنان ارائه می
و در مواردی کشتار زنان نیز یکی دیگر از مصائب اجتماعی است 
که فرایند رشد اعتیاد به مواد مخدر زنان در سراسر جهان و ایران 

گردند. خشونت خانوادگی و کودک آزاری، فشار و  با آن مواجه می
تهدید به تامین اقتصادی خانواده در مواردی زنان را مجبور 

های اجتماعی دیگری از جمله فحشا را تجربه  نماید تا آسیب می
چنین بسیاری از زنان از طریق همسران خود به اعتیاد  کنند. هم

های  کشیده شده که در بسیاری از موارد کودکان نیز، درگیر آسیب
 گردند. جدی آن می

ی تبعیض آمیز، عدم وجود ساختارهای حمایتی در  قوانین خانواده
گردد تا  ی امکانات اقتصادی و اجتماعی برای زنان سبب می زمینه

بسیاری از موارد در مناسبات استثمارگونه و ناسالم زندگی 
خانوادگی بمانند؛ زیرا جامعه، آلترناتیو سالم و اطمینان بخشی به 

 دهد. آنان ارائه نمی
برای احترام به حقوق انسانی در راستای مقابله با اعتیاد نیاز به 

-های جنسی های چند الیه با مالحظات و حساسیت استراتژی
جنسیتی وجود دارد که تمرکز و سرمایه گذاری بر پیشگیری از 

های بهداشت عمومی در آن پر رنگ و کارساز  شیوع و اولویت
در “  جنگ با مواد مخدر” ی  های دولت در زمینه باشد. سیاست

ی جهانی مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا  ایران نیز باید چون جامعه
های گسترده در مقابله با مواد مخدر امروزه  عدم موفقیت اعدام

 واقعیتی غیر قابل انکار است. 
رغم امضای  موارد نقض آشکار حقوق انسانی در ایران علی

های بین المللی، سبب گردیده تا این  ها و کنوانسیون عهدنامه
تواند برای مقابله با اعتیاد  هایی که می کشور نتواند از برخی کمک

در اختیار داشته باشد، استفاده و بهره برداری نماید؛ زیرا برخی از 
کشورهای اروپایی این حمایت را به سبب آمار کالن اعدام در 

 اند.  ایران قطع نموده
جنسیتی و -حمایت از حقوق بشر زنان، رفع تبعیضات جنسی

ها و راهبردهایی که بتواند مالحظات جنسیتی را در نظر  استراتژی
زنان ” ها و نیازهای خاص  نباشد و به تفاوت“  مرد محور” گرفته، 

برای بازگشت به زندگی عادی توجه نماید، رفع قوانین “  معتاد
به ویژه -ی مدنی  تبعیض آمیز خانوادگی و مشارکت فعال جامعه

های موثر در مقابله  ، در یافتن راهکارهای درست، از سیاست-زنان
 است.“ زنان، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر”با مبحث 

 
 منابع:

می  TNI) ،)66حقوق بشر و سیاست مواد مخدر، وبسایت تی.ان.آی -8
6186 

دیدگاه ” (، با عنوان (UN WOMENگزارش زنان سازمان ملل  -6
، جوالی “ جنسیتی در مورد تاثیر مصرف مواد مخدر، تجارت مواد مخدر و دارو

6182 
 Drugزنان و جنسیت در جنگ مواد مخدر، وبسایت سیاست مواد مخدر) -9

Policy) 

آوردن نیازهای زنان به سیاستگذاری در استفاده از مواد مخدر، وبسایت  -4
 6182جون  69زنان سازمان ملل، 

گزارش کنفرانس زنان و عدالت در واشنگتن دی.سی با عنوان "زنان،  -6
 6186آپریل  82، “سیاست مواد مخدر و حبس

بهمن ماه  6دالیل استفاده از مواد مخدر در میان زنان، خبرگزاری مهر،  -2
8936 

های درمانی و بهداشتی و افزایش مرگ زنان  عدم حمایت -9
  عکس از ایرنا 8932تیرماه  6معتاد، سالمت نیوز، 
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تر در جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه  این کشورها بیش

 (9هستند. )

این عمل تنها به این کشورها محدود 

ایالت از  98شود. مجازات اعدام هنوز در  نمی

ها  ایالت آمریکا وجود دارد. در این ایالت 61

شود که مجازات اعدام برای  استدالل می

های مرتبط با مواد مخدر نقش بازدارنده  اتهام

دارد. این در حالی است که نهادهای رسمی و 

های  ی جرم بین المللی مرتباط با سازمان ملل در ارتباط با مسئله

گویند، مصرف مواد مخدر در کشورهایی  مرتبط با مواد مخدر می

ها وجود دارد، تقریباً ثابت و بدون تغییر  که مجازات اعدام در آن

است و این بدین معنی است که این مجازات در میزان مصرف 

 مواد مخدر در این کشورها تاثیری نگذاشته است. 

دارند که این مسئله سالمت روان  چنین اذعان می این نهادها هم

اندازد. چرا که  اجتماعی را به خطر می

مقامات مسئول کشتن شهروندان و در واقع 

خشونت را توجیه و به امری روزمره برای 

 کنند.  مردم بدل می

چنین به گزارش عفو بین الملل، در  هم

بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام 

برای متهمین مرتبط با مواد مخدر وجود 

دارد، مواردی به مانند عدم دسترسی به وکیل و یا اعتراف زیر 

فشار موجب دادرسی ناعادالنه شده و در واقع متهمین به دلیل 

عدم دفاع قانون از خود و یا حتی اعترافات اجباری دروغین اعدام 

شوند. در کشورهایی به مانند مالزی و بنا به گزارش بانکوک  می

هیچ جایی برای مجازات بدون امید وجود ندارد. مجازاتی که در "

ست، خود یک شکنجه است و نه  خودش از عنصر امید خالی

های جهان در ششمین  ( این سخن را رهبر کاتولیک8“. )مجازات

ی جهانی علیه اعدام در اسلو و در یک ویدئو کنفرانس بیان  کنگره

دارد، چون مجازات اعدام یک مجازات  کرد. سخنی که اذعان می

بدون امید و بازگشت ناپذیر است و متهم و محکوم امید بازگشت 

به زندگی انسانی پس از مجازات را ندارد، اعدام در حقیقت 

شکنجه و عملی ضد انسانی است و نه 

 مجازات. 

مان سوزش  ن مواد مخدر. بالی خا

هاست که  خوانند و در ایران سال می

مجازات بسیاری از متهمان مرتبط به آن 

مرگ است. اعدام با طناب دار. مجازاتی 

اند. در دو که بسیاری از کشورهای دنیا در برابر آن تمام قد ایستاده

سوم کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی، با -

المللی، استفاده از مجازات اعدام را  که معاهدات بین استناد به این

ی  کننده اند و کشورهای امضا محدود کرده“  ترین جرایم جدی” به 

ها را جزو قوانین داخلی خود دانسته و به آن متعهد  میثاقین باید آن

باشند، اساساً مجازات اعدام را برای هر جرمی، ممنوع یا متوقف 

 (6اند چه رسد به مواد مخدر. ) کرده

 6186بر مبنای گزارشی که در اکتبر 

درصد از  96منتشر شده، در حالی که 

کشورهای جهان مجازات اعدام را چه 

ی  ی قانون و چه در عرصه در حوزه

یم  با تمامی جرا باط  عمل در ارت

کشور در جهان  99اند، هنوز  برچیده

ها امکان اعدام افراد به اتهامات مرتباط با  هستند که در آن

تا  6181های  ی مواد مخدر وجود دارد. حد فاصل سال مسئله

اند.  کشور از میان این کشورها به این عمل دست زده 89، 6186

 ی لغو کنندگان اعدام متهمین مرتبط با مواد مخدر گریزی بر تجربه

 فعال حقوق بشر

 علی کالئی

در کشورهایی به مانند مالزی و بنا به 
گزارش بانکوک پست، قاچاقچیان خرده پا با 

های پایین بازداشت و مجازات  حجم جابجایی
شوند و قاچاقچیان واقعی، و به تعبیری دانه  می

 افتند.  ها هیچ گاه به دام نمی درشت

عکس از ژاپن تایمز  -یک زن ژاپنی محکوم به اعدام در مالزی   
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های پایین بازداشت و  پست، قاچاقچیان خرده پا با حجم جابجایی

ها  شوند و قاچاقچیان واقعی، و به تعبیری دانه درشت مجازات می

 افتند. هیچ گاه به دام نمی

ها مخدر  وجود و ازدیاد موادی که به آن

شود، امری است که خود را  اطالق می

به جهان امروز تحمیل کرده است. در 

ی جهانی  ی پایانی ششمین کنگره بیانیه

 6182علیه اعدام در اسلو در سال 

ای ذکر شده است که نشان  جمله

دهد کشورهای عضو ملل متحد به  می

ای از شکست جنگ تمام عیار در  نقطه

های  اند و الزم است که سیاست چنینی رسیده برابر موادی این

اند که به  چنین گفته جدیدی در برابر آن اتخاذ کنند. ایشان هم

کشورهایی باید کمک مالی جهت مقابله با مواد مخدر شود که 

 مجازات اعدام را کنار گذاشته باشند. 

ی کشورهایی که  جا با دو تجربه مواجهیم. تجربه در این

ها را علیه مواد مخدر در پیش گرفته و بنا بر  ترین مجازات سخت

چه در فوق گفته شد، مبارزات ایشان تاثیری در اصل  تجربه و آن

مسئله نداشته و تنها به گسترش خشونت انجامیده است و 

کشورهایی که اعدام را به طور کل و 

از جمله برای اتهامات مرتبط با مواد 

های  اند و رویه مخدر کنار گذاشته

جا  اند. در این دیگری را در پیش گرفته

ی چند کشور  نگاهی کوتاه به تجربه

از میان لغو کنندگان مجازات اعدام 

اندازیم تا ببینیم لغو این مجازات  می

چه تاثیری در آن کشورها داشته 

است؟ آیا تاثیری داشته و آیا اصوالً بودن یا نبودن مجازات اعدام 

ی مواد مخدر، حتی حال که کشورهای جهان به دنبال  برای مسئله

ی عمومی  های خود در برابر این مواد هستند مسئله تغییر سیاست

مردمان آن کشورها هست یا خیر؟ در واقع اگر امروز توجه عمومی 

به بازگشت مجازات اعدام معطوف گردد، آیا به سبب این جنگ 

 جهانی علیه مواد مخدر است یا به سببی دیگر؟

ی آغاز  فرانسه در قلب اروپا. کشوری که انقالب کبیر آن، نقطه

دگرگونی جهان شد. کشوری که یکی از فرهنگی ترین کشورهای 

اروپایی است. مجازات اعدام در این کشور در 

غو شد. ریچارد  8318سال  میالدی ل

ی فرانسوی،  سدیلوت، حقوق دان بلند پایه

عضو کانون وکالی فرانسه و عضو شورای 

اروپا در پاسخ به سوال خط صلح در ارتباط با 

ی مجازات اعدام و مواد مخدر در  مسئله

گوید که در زمان لغو مجازات  فرانسه می

ی مواد مخدر به  اعدام در این کشور، مسئله

ای مورد توجه فعالین له و یا  هیچ وجه مسئله

علیه اعدام نبوده و اصالً این مسئله در فضای مخالفین یا موافقین 

ای حائز اهمیت نبوده است. این وکیل فرانسوی  اعدام مسئله

ی مواد مخدر از سال  که امروز مسئله چنین با تاکید بر این هم

گوید که این مسئله هیچ  تر است می تر و برجسته مهم 8318

ی اهمیت  مسئله” گوید:  ارتباطی با لغو اعدام ندارد. سدیلوت می

ی افزایش مواد مخدر در بازار و  تر مواد مخدر در امروز، نتیجه بیش

 “.ی آن است عرضه

گوید  این فعال حقوق بشر و فعال علیه اعدام فرانسوی در ادامه می

که اگر قرار باشد بحثی در ارتباط با 

بازگشت مجازات اعدام به فرانسه 

صورت بگیرد، این مسئله در ارتباط 

ی مواد  با تروریسم است نه مسئله

 مخدر. 

بگذارید به آسیا برگردیم. جنوب 

شرقی آسیا. کشور کامبوج در کنار 

مثلث طالیی مواد مخدر جنوب 

 8313شرق آسیا یعنی الئوس، برمه و تایلند. کامبوج در سال 

ی  دست به لغو مجازات اعدام زده است. کامبوج در برابر مسئله

های پیشگیرانه و آموزشی زده است.  مواد مخدر دست به سیاست

، دولت کامبوج و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 6181در نوامبر 

سازمان ملل متحد در خصوص سازماندهی اولین سمینار آموزشی 

در کامبوج به منظور ظرفیت سازی در جوامع محلی در خصوص 

ی فرانسوی،  ریچارد سدیلوت، حقوق دان بلند پایه
عضو کانون وکالی فرانسه و عضو شورای اروپا در 

ی  پاسخ به سوال خط صلح در ارتباط با مسئله
گوید که  مجازات اعدام و مواد مخدر در فرانسه می

ی  در زمان لغو مجازات اعدام در این کشور، مسئله
ای مورد توجه فعالین  مواد مخدر به هیچ وجه مسئله

له و یا علیه اعدام نبوده و اصالً این مسئله در 
ای حائز  فضای مخالفین یا موافقین اعدام مسئله

 اهمیت نبوده است.

 عکس از گتی ایمیج  -ریچارد سدیلوت، عضو کانون وکالی فرانسه و عضو شورای اروپا 
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 8368برلین غربی نیز بعد از حدود دو سال مجازات اعدام در سال 

چنین با ذکر این نکته  این فعال حقوق بشر هم“. ممنوع اعالم شد

حداقل در تاریخ اخیر، در آلمان مجازات اعدام هیچ گاه برای ”که 

گفت که با توجه به این مسئله “  مواد مخدر برقرار نبوده است

توان تاثیر آن را بر کاهش یا افزایش استفاده از مواد مخدر  نمی” 

 “.برآورد کرد

با این حال آمارها از رشد آرام اما صعودی کسانی در آلمان خبر 

دهد که برای درمان و رهایی از بالی مواد مخدر مراجعه  می

توان با افزایش مواد مخدر در بازار  اند. این مسئله را البته می کرده

های اخیر، از سوی تولید کنندگان آن، باالخص در جنوب  در سال

شرق آسیا و خاورمیانه )کشورهایی که مجازات مرگ را برای 

های مختلف از جمله مواد مخدر در قوانین خود دارند( فهم  جرم

 (1کرد. )

میالدی  8113کشور دیگر اروپایی ایتالیاست. این کشور در سال 

ها به جز دوران  مجازات اعدام را لغو کرد. و در تمام این سال

ها در ایتالیا، اعدامی در ایتالیا انجام نشده است.  حضور فاشیست

ایتالیایی به خط صلح در ارتباط با -احمد رافت، روزنامه نگار ایرانی

گوید که در ایتالیا، حتی در زمانی که مجازات اعدام وجود  ایتالیا می

داشت، این مسئله برای مواد مخدر وجود نداشت. این روزنامه نگار 

هاست که مصرف  گوید که در ایتالیا سال چنین می سرشناس هم

مواد مخدر و نگهداری آن برای مصارف شخصی مردم جرم تلقی 

شود؛ بلکه تنها فروش و قاچاق آن جرم محسوب شده و با  نمی

 مجازات همراه است. 

بنا بر آمارها، ایتالیا نیز به مانند آلمان از رشد آرام جویندگان درمان 

برد. این رشد نیز به مانند آلمان  ی مواد مخدر رنج می برای مسئله

 (3شود. ) و فرانسه به بازار مواد مخدر نسبت داده می

، سیزدهمین مراسم جهانی برای روز مقابله با مجازات 6186اکتبر 

اعدام گرامی داشته شد. در یکی از متونی منتشر شده از این 

ای میان  مراسم در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر، مقایسه

کشورهای انگلستان و ولز به عنوان کشورهایی که مجازات اعدام 

های  ها لغو شده است، آمریکا به عنوان کشوری که ایالت در آن

های متفاوتی در برابر این نوع مجازات دارد و  مختلف آن سیاست

ی خدمات درمان سواستفاده از مواد مخدر، از جمله پیشگیری  ارائه

 (2از اچ.آی.وی/ایدز  همکاری و تعامل نمودند. )

شود که مثالً استفاده  های آموزشی در کشوری اجرا می این سیاست

از ماریجوانا بخشی از بافت فرهنگی آن است. در این کشور اما 

های سختی چونان حبس ابد همراه  قاچاق مواد مخدر با مجازات

است. در واقع در کامبوج، در بافت فرهنگی که استفاده از 

داند و در کنار مثلث طالیی مواد مخدر  ماریجوانا را بی اشکال می

های سازمان ملل به مقابله  جنوب شرق آسیا، با استفاده از آموزش

 (6با استفاده از مواد مخدر دست زده است. )

ای مراجعه کنیم.  بگذارید در ارتباط با این کشور به آمار مقایسه

کامبوج در قیاس با مالزی، کشوری که قانون اعدام را برای قاچاق 

مقادیر بسیار کم مواد مخدر در قوانین خود دارد و هرازگاهی هم 

کند. بنا بر آمارها، میران جرم و خشونت در کامبوج  آن را اجرا می

ی مواد مخدر نیز نوعی درصدهای  تر است. در حوزه از مالزی کم

دهد اعدام در منطقه هیچ  شود که نشان می همسان دیده می

ی مواد  های مرتبط با مسئله تاثیری بر کاهش یا افزایش جرم

 (2مخدر نداشته است. )

جاست که مجازات اعدام به طور کل و برای  ی جالب این نکته

اتهامات مرتبط با مواد مخدر به طور جزء برای هر سه کشور جزو 

مثلث طالیی یعنی الئوس، برمه و تایلند برقرار است و اما این 

مجازات نتوانسته است که از این مسئله جلوگیری کند. حتی با 

ی فرهنگی موجود در کامبوج، وضعیت مواد مخدر در  وجود مسئله

کامبوج به مراتب بهتر از کشوری به مانند تایلند )عضو مثلث 

 (9طالیی( است. )

ی اروپای  گردیم. آلمان. موتور صنعتی و محرکه باز به اروپا بر می

واحد. آلمان واحد پس از فروریختن دیوار برلین هیچ گاه روی 

اعدام را به خود ندیده است. خلیل رستمخانی، روزنامه نگار، 

مترجم و فعال حقوق بشر در ارتباط با لغو مجازات اعدام در آلمان 

به استثنای -آلمان غربی پس از جنگ ”گوید که  به خط صلح می

یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال  -برلین غربی

مجازات اعدام را لغو کرد. درست چند روز قبل از تصویب  8323

قانون جدید در آلمان، مردی به اتهام قتل و دزدی اعدام شد. در 
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چین به عنوان کشوری که اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر را 

ی خود دارد، انجام شده است. در این قیاس  به شدت در برنامه

، استفاده 6186تا  6119های  شود که حد فاصل سال مشخص می

از مواد مخدر انگلستان و ولز در حال کم شدن بوده است. در 

آمریکا مقادیر ثابتی ثبت شده و در چین با وجود آمار بسیار باالی 

ها، میزان استفاده از مواد مخدر به صورت  ی حوزه اعدام در همه

 ای افزایش یافته است.  فزاینده

در آن  8381سوئد. کشور دیگر اروپایی که مجازات اعدام از سال 

اجرا نشده است و این مجازات در این کشور ممنوع است. تنها چند 

ها پیش مجازات  دهد که در این کشور که از سال آمار نشان می

های مختلفی نیز به چه  اعدام لغو شده، میزان مجرمان در حوزه

 6182در سوئد تا سال  6112صورت در حال کاهش است. از سال 

نفر کاهش یافته  2611نفر به  6966میزان زندانیان این کشور از 

زندان این کشور به دلیل نبود زندانی  2  6189است. در سال 

تعطیل شد و مقامات سوئدی به دنبال راه حلی به جز زندان برای 

 ( 81بازپروری مجرمین هستند.)

اند  آمارهای کشورهای مختلفی که مجازات اعدام را لغو کرده

ی آن است که مجازات اعدام هیچ  کامالً گویاست و نشان دهنده

تاثیری در کاهش بالی مواد مخدر در این کشورها ندارد. حتی در 

برخی از موارد این خشونت و رخ به رخی حاکمیت با جامعه، خود 

شود. وقتی مجازات اعدام  به رشد مواد مخدر در جامعه منجر می

اندازد، در سویی دیگر این  سالمت روان یک جامعه را به خطر می

شود تا  ی بیمار از خشونت به سمت مخدرها سوق داده می جامعه

قدری خود را تسکین دهد. در واقع اعدام به عنوان یک ابزار 

تواند به عاملی برای افزایش رجوع  خشونت، خود حتی می

 اجتماعی به مواد مخدر منجر شود. 

مجازات اعدام به مثابه یک مجازات بی امید. مجازات اعدام به 

اندازد و  مثابه مجازاتی که تنها سالمت روان جامعه را به خطر می

اما در میزان جرم و جنایت، در میزان مصرف مواد مخدر و در 

اعداد و ارقام مرتبط با همان مسائلی که مرتکبین آن به اعدام 

شوند، تاثیری ندارد. مجازات اعدام مصیبتی برای  محکوم می

ی بشری است. و جهان چه بر مبنای تجربه و چه بر مبنای  جامعه

ها به سمت لغو کامل و  ها و تعقل ها، آمار و ارقام و تحلیل داده

رود. جهانیانی که آرزو دارند زمانی برسد که دیگر  تمام عیار آن می

 روزی را علیه اعدام گرامی ندارند چرا که دیگر اعدامی وجود ندارد.

ترین آمار  ی دوم اعدام در جهان که بیش از ایران می آییم. رتبه

های متهمین مرتبط با مواد مخدر باز  های آن به اعدام اعدام

گردد. در ایران برای سی گرم هروئین و یا مواد دیگر مذکور در  می

شود.  قانون مبارزه با مواد مخدر حکم اعدام صادر می 1ی  ماده

ی فاجعه بارش در برخورد با  عددی که در مالزی با تمام سابقه

ی مواد مخدر، فساد تمام عیار پلیس و وضعیت دهشتبار  مسئله

( در واقع در این عرصه هم، با 88گرم است. ) 61هایش  زندان

 ایم.  ای معنا دار از جهانیان سبقت گرفته فاصله

ی جهانی کجاست و سیر ما کجا؛ که به قول حضرت  سیر جامعه

 حافظ، ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا.
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 ایران، باالخره تشخیص دادند که این قانون باید تغییر کند؟ 

دهد. تغییر قانون  قانونگذاران، نیاز به تغییر قانون را تشخیص نمی

طلبد؛ قانون حاکم یا قانون فعلی   ای را می شرایط اجتماعی ویژه

اش هم به اثبات برسد و تغییر  باید ناکارآ باشد و این عدم کارآیی

که به صورت   ی عمومی دربیاید. وقتی آن به صورت یک مطالبه

شود و در هر مرجعی که قرار  ی عمومی درآمد، تهیه می مطالبه

 رسد.  باشد به تصویب می

هاست حس شده و  لزوم تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر، سال

به صورت یک خواست عمومی درآمده است. به هر حال جرایم و 

اجتماعی هستند. این مسئله در روایات   قوانین، حاصل زندگی

که حضرت آدم، در ابتدا که تنها  مذهبی هم آماده است؛ کما این

بود، هیچ محدودیت و ممنوعیتی نداشت و کار خالفی هم 

کرد اما همین که با حضرت حوا، دو نفر شدند و اولین جمع  نمی

ی جدا بافته هم  که تافته انسانی را شکل دادند، )علی رغم این

 ۴بودند و با من و شما فرق داشتند(، مرتکب جرمی شدند. جمعیت 

نفر که شد، آدم کشتند؛ قابیل، هابیل را کشت. در نتیجه خیال 

آل و آرمانی که در آن  ی ایده باطلی است درست کردن یک جامعه

 جرمی وجود نداشته باشد. 

همان طور که گفتم، به نظر من در حال حاضر این مسئله به یک 

ی مبارزه با مواد مخدر  خواست عمومی درآمده است که این شیوه

که مجلس هم به تنهایی قادر  پاسخگو نیست، اما با توجه به این

ای از نظر تشریفات  نیست این قوانین را تغییر بدهد، شرایط ویژه

 داخلی وجود دارد. 

توان برشمرد اما از نظر شما،  دالیل بسیاری را می

 

همان طور که مستحضر هستید، این روزها بسیاری 

از مسئوالن قضایی و انتظامی و خصوصاً نمایندگان 

مجلس، به صورت مشترک از لزوم اصالح و تغییر در قانون 

های امیدی  گویند که همین امر، بارقه مبارزه با مواد مخدر می

جهت حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر را به وجود 

آورده است. به نظر شما چه چیزی سبب شده که قانونگذاران در 

 ایم  نعمت احمدی: از زمان خلخالی تا امروز، فقط مجازات را تشدید کرده

 گفتگو از سیاوش خرمگاه

اواخر سال گذشته، مجلس شورای اسالمی طرح اصالح 
های  قانون مبارزه با مواد مخدر را اعالم وصول کرد تا بارقه

امیدی در این زمینه ایجاد شود. در این طرح، نمایندگان 
مجلس خواستار حذف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد 
مخدر، به جز در قاچاق مسلحانه یا تشکیالت سازمان یافته، 

 شده بودند. 
ی ابالغی مجمع تشخیص مصلحت نظام  بر اساس مصوبه

در قانون کنونی مواد مخدر، مجازات خرید و فروش و 
گرم از مخدرهایی اعم از شیشه و هروئین و  ۲۱نگهداری

کیلوگرم از برخی مواد مخدر مثل تریاک و یا  ۵چنین  هم
گراس، اعدام است. این قانون باعث اعدام تعداد کثیری در 

های گذشته و البته جمعیت زیادی که در حال حاضر با  سال
 حکم اعدام مواجه هستند، شده است. 

بحثی که در این روزها در بین مسئولین مختلف مطرح است 
و بر سر آن اختالف نظر وجود دارد، تعیین مجازات جایگزین 

 در صورت تغییر قانون فعلی و حذف اعدام است. 
ی خط صلح، با  ی این شماره از ماهنامه ی ویژه در پرونده

دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد 
ایم و ایشان  حقوق دانشگاه در این خصوص گفتگویی داشته

های سخت و  از دالیل عدم کارآیی و بازدارندگی مجازات
های جایگزین در برخی  اعدام و لزوم به کارگیری مجازات

چنین از این حقوقدان که تاکنون  جرایم گفته است. هم
وکالت بسیاری از متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر را به 
عهده داشته است، از دالیل وقوع حجم باالی این جرایم در 

 ایم.  ایران پرسیده
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ترین علت وقوع حجم باالی جرایم  مهم

 مربوط به مواد مخدر در ایران چیست؟ 

ایران در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار 

دارد؛ کشور افغانستان را در همسایگی خود 

ی مواد  ی اولیه درصد از ماده 31دارد که 

کند.  ، تولید می-یعنی تریاک را-مخدر دنیا 

بازار سودآور مواد مخدر پس از   از طرفی

ی دوم در جهان را دارد و این  اسلحه، رتبه

بازار سالیانه چند صد میلیارد دالر گردش 

ی مهم دیگر این است  مالی دارد. اما مسئله

کند. در  که در کشور ما بیکاری غوغا می

زنم. ما در  این رابطه مثالی برای شما می

ی کشاورزی داریم. افرادی هستند که صدها  کرمان یک مزرعه

کنند و برای کسب  کیلومتر را از سیستان و بلوچستان طی می

آیند، و تازه برای گرفتن کار خواهش و  جا می درآمدی ناچیز به این

کنند. در کشوری که وضعیت اشتغال تا این حد وخیم  تمنا هم می

هزار تومان حاضر است چنین  91-61است و کارگری برای روزی 

مسافتی را بپیماید و دور از منزلش کار کند، اگر همین فرد گیر 

باندهای قاچاق بیفتد، نباید تعجب کرد. اگر به او بگویند یک 

له صد  محمو پان ی 

یا یک  گرمی و 

کیلویی هروئین را 

حتی توی شکمت 

انبار کن، بلع کن، و 

مثالً از زاهدان به 

تهران ببر و در ازای 

میلیون  ۳یا  ۷آن 

تومان هم بدهند، 

ین  ن چ تاً  ع ی ب ط

هادی را  ن ش ی پ

لی مام   ع ت غم  ر

 مخاطرات خواهد پذیرفت. 

ترین  یعنی شما بیکاری را مهم

مواد مخدر  یم  جرا مل  عا

 دانید؟  می

ی دو سویه است؛ نبود کار  این یک معادله

ی پول از یک طرف و بازار  و وسوسه

مصرف رو به گسترش از سوی دیگر. در 

حال حاضر حتی افراد تحصیل کرده و 

فرهیختگان هم شامل بازار مصرف مواد 

ی  شوند. متاسفانه ما جامعه مخدر می

مایوس و ناامیدی داریم که افراد را به 

سمت مصرف مواد مخدر کشانده است. 

 ۷۱گویند  هم که مسئولین می  وقتی

ها این  از استان  درصد از افراد جامعه معتاد هستند و در بعضی

رسد، طبیعتاً بازار پر رونقی  درصد می ۷۱آمار حتی به بیش از 

وجود دارد که متاسفانه تبعات و تلفات زیادی را هم در 

 گیرد.  برمی

درصد از افراد جامعه  81شما اشاره کردید که حداقل 

توان  معتاد هستند. با توجه به جمعیت کشور، آیا می

 میلیون نفر برآورد کرد؟ 1تعداد معتادین را تا 

البته اعتیاد چیزی نیست 

که آمار آن به سادگی 

قابل اندازه گیری باشد. 

کسی که معتاد است، 

می تاد  ن ع م من  ید  گو

هستم چرا که این مسئله 

که قبح  عالوه بر این

اش اجتماعی دارد، هزینه

]مجازاتش[ هم در کشور 

ما باالست. در نتیجه 

بسیاری از آمارها در این 

زمینه را، باید حدسیات به 

که همه هم توسط مراجع رسمی اعالم -شمار آورد. آمارهای ما 

افرادی هستند که صدها کیلومتر را از سیستان 
کنند و برای کسب  و بلوچستان طی می

آیند، و تازه برای  جا می درآمدی ناچیز به این
کنند. در  گرفتن کار خواهش و تمنا هم می

کشوری که وضعیت اشتغال تا این حد وخیم 
هزار  91-61است و کارگری برای روزی 

تومان حاضر است چنین مسافتی را بپیماید و 
دور از منزلش کار کند، اگر همین فرد گیر 
 باندهای قاچاق بیفتد، نباید تعجب کرد. 

 عکس از ایلنا 
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ای که از یک جرمی آسیب  و وجه دوم آن تنبه جامعه است. جامعه

دیده است، پس از گیر افتادن مجرم، 

بینیم  باید تشفی پیدا کند. اما ما می

خروجی این نیست. یک روزی آقای 

خلخالی گفت اگر دست من را باز 

بگذارید، در عرض سه ماه، تخم مواد 

دارم! این قبیل  مخدر را از ایران برمی

فرمایشات گهربار ایشان هنوز هم قابل 

سرچ و دسترسی است! دست او را 

بازگذاشتند، در هر کوی و برزن طناب 

ی اعدام برقرار کرد، و  دار و چوبه

ای اعدام کرد. اما نتیجه  دو دقیقه-بسیاری را طی محاکمات یکی

میلیون  11میلیون به حدود  92چه بود؟! جمعیت ما از حدود 

 ۲۱۱هزار تا  ۲۱۱رسیده است اما آمار معتادین که در زمان شاه از 

شد، در حال حاضر چقدر است و چند برابر  هزار نفر تخمین زده می

شود، در  شده است؟ مسئله هم فقط محدود به زمان خلخالی نمی

هر دوره، شدیدترین قانون مبارزه با مواد مخدر را پیش گرفتیم 

که دنبال  )حتی اسمش را گذاشتند قانون تشدید( بدون این

 راهکاری باشیم که جلوی تشدید را بگیرد. 

سال رئیس ستاد مبارزه با مواد  ۳۱آقای محمد فالح، نزدیک 

از این سمت   مخدر بود و پستی در حد معاونت دولت داشت. وقتی

ای کردند که اگر همان موقع به آن  استعفا داد، با او مصاحبه

کردیم، االن شاهد این اتفاقات نبودیم. آقای فالح  ها عمل می گفته

اش گفته بود که طرح مبارزه با مواد مخدر، شکست  در مصاحبه

سال پیش  ۵۱خورده است؛ ما در حال اجرای طرحی هستیم که 

شد، به عنوان یک طرح شکست خورده  در کشورهایی که اجرا می

چنان با شدت و حدت طرحی را  کردند. یعنی ما هم از آن یاد می

سال پیش هم ناکارآمدی آن اثبات  91کنیم که حدوداً  دنبال می

 شده بود!

که چه مجازات جایگزینی باید داشته  برگردیم به سوال شما و این

سخت گیرانه است. حمل   باشیم. قوانین ما در این خصوص خیلی

 ۲یا  ۱میلیون، تا  ۳هزار نفر و  ۳۱۱میلیون  ۷، از -شده است

میلیون نفر متفاوت است. اما چیزی که واضح 

است، جمعیت عظیمی است که طالب مواد 

مخدر است و در نتیجه این بازار را به گردش 

 آورد. درمی

جناب احمدی، یکی از اختالف 

نظرهای اساسی، بحث بر سر 

مجازات جایگزین است. شما به عنوان یک 

حقوقدان، چه مجازاتی را به عنوان مجازات 

جایگزین اعدام برای جرایم مربوط به مواد 

 کنید؟  مخدر پیشنهاد می

مجازات ” ، “ قاچاقچی کیست” بگذارید قبل از هر چیز، ببینیم 

 “چه مجازاتی باید اعمال کرد؟”، و سپس بگوییم “چیست؟

افتند، اصطالحاً  درصد قاچاقچیانی که در ایران گیر می 31

پاهای ناچاری هستند که اگر کاری پیدا کنند )که همان  خرده

هزار تومان هم درآمدشان باشد(، با قاطعیت  91-61روزی 

و به   قاچاقچیان اصلی“.  گرد این کار نخواهند چرخید” گویم  می

افتند؛  قول آقای احمدی نژاد، برادران قاچاقچی که گیر نمی

یا  ۱گویم  پشتوانه دارند و حتماً راه گریزش را بلد هستند. من نمی

میلیون معتاد را هم در نظر بگیریم، خوب  ۳اگر   میلیون، ولی ۲

های که  رغم اعدام  ها مصرف کننده هستند. چرا هر روز علی این

شنوند، اما کماکان نه  ببینند و می گیرد و مردم هم می صورت می

شود؟  تر هم می تنها وضع مثل سابق است که روز به روز خراب

افتند.  گیر نمی  دهد قاچاقچیان اصلی این مسئله به خوبی نشان می

گنجد.  افتند هم در این مقال نمی که چرا گیر نمی شرح علت این

قدر هم که  پا هستند و هرچه ها خرده حرف من این است که این

کند. اگر  ها را از بین ببرند و اعدامشان کنند، وضع تغییر نمی آن

ای باشد، اول باید نسبت به منشاء و سرچشمه وارد  عزم و اراده

ی بعد این است که اساساً مجازات چیست؟  عمل شویم. مسئله

تنبیه مجرم است )یا همان ضرب   مجازات دو وجه دارد: وجه اول،

المثل معروف، هر کسی خربزه خورده باید پای لرزش هم بشیند(، 

ها بسیارند که قاضی  از این دست مجازات
تواند با توجه به شخصیت فرد، شرایط و  می

های  نوع جرم، آن را اعمال کند. مجازات
،  تواند اقتصادی، فرهنگی جایگزین می

های تعلیقی باشد که  خدماتی و یا حبس
ها باالی سر فرد  مثل شمشیری، تا مدت

گیرد و او را از تکرار جرم،  قرار می
 دارد.  بازمی
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ی  گرم، به اندازه ۲۱ی  و نگهداری بعضی از مواد مخدر به اندازه

های  یک کف دست، مجازاتش اعدام است. لذا ما باید مجازات

را فقط برای موارد خاص در نظر بگیریم. اعدام را صرفاً   سخت

برای مواقعی در نظر بگیریم که جنایت خاصی صورت گرفته و یا 

پیوندد. اگر صرفاً حمل مواد مخدر  جرم توام با اسلحه به وقوع می

 صورت گرفته شد، اعدام نباید در نظر گرفته شود. 

در جرایم سبک هم اساساً باید زندان حذف شود چرا که فرضاً اگر 

قرار است حکمی شش ماهه یا یک ساله صادر شود، فرد مشمول 

ماه را  ۲الی  ۳ها قرار خواهد گرفت و نهایتاً  انواع عفو و بخشودگی

ها به نحوی است که  در زندان به سر خواهد برد اما وضعیت زندان

شود! در چنین مواردی  تخم مرغ دزد به شتر دزد تبدیل می

های جایگزین از قبیل فعالیت در بخش خدمات و  توان مجازات می

های آموزشی  که مجازات را در نظر گرفت. یا این  یا کار فرهنگی

 ۳بگذاریم؛ مجازات یک سال حبس را تعلیق کنیم و بگوییم در 

ماه آینده این فرد بایستی دیپلمش را بگیرد، یا در کنکور شرکت 

ها بسیارند که قاضی  کند و قبول شود. از این دست مجازات

تواند با توجه به شخصیت فرد، شرایط و نوع جرم، آن را اعمال  می

، خدماتی و  تواند اقتصادی، فرهنگی های جایگزین می کند. مجازات

ها باالی سر  های تعلیقی باشد که مثل شمشیری، تا مدت یا حبس

 دارد. گیرد و او را از تکرار جرم، بازمی فرد قرار می

ها در این خصوص کارآیی  به نظر شما چرا تشدید مجازات

 نداشتند؟

هیچ ” من این است که تشدید مجازات   بحث اصلی

باعث جلوگیری از وقوع جرم نشده “  هیچ سرزمینی” و در “  گاه

که   درصد از مجرمین، با اطالع کامل از عواقب جرمی 31است. 

کنند. کسی که در  ی جرم ورود پیدا می دهند، به حوزه انجام می

هروئین یا شیشه دارد،   گرم ۲۱تریاک است،   کیلو ۵حال حمل 

داند چرا  کنند؟! حاال که می داند اگر دستگیر شود، اعدامش می نمی

ها را گرفت. از  رود؟! پس باید جلوی علت به سمت این کار می

که جرم به وقوع پیوست،  بینند بعد از این که می  طرفی اتفاقاً وقتی

تعقیبشان صورت گرفت و محکومیت پیدا کردند، آن محکومیت را 

توانند کنار بگذارند، تقلیل بدهند و به قول معروف از  ای می به گونه

   شود که به طرف جرم بروند. خطر بجستند، باعث می

آمارهای مختلفی در رابطه با تعداد زندانیان مربوط به 

شود. اما به هر حال شرایط حاکی از  مواد مخدر ارائه می

جمعیت بیش از حد این زندانیان است. کدام یک قابل استناد 

 هستند؟ 

ید ما  ین ب  ۳۵۱ب

عضاً –هزار  ب و 

نی -تر بیش ، زندا

داریم که از این 

تعداد، نزدیک به 

درصد مربوط  91

مواد  یم  جرا به 

مخدر هستند. در 

نظر بگیرید که 

چه  تی  س بای

ی کالنی صرف نگهداری متهمین و یا محکومین جرایم  هزینه

مربوط به مواد مخدر شود. ما دادگاهی داریم به اسم دادگاه انقالب 

سال از انقالب، روز به روز تعداد شعبات  ۲۲که علی رغم گذشت 

ها به جرایم  دادگاه  درصد فعالیت این ۲۱تر شده است و  آن بیش

شود. از نظر آمار اعدام در دنیا، به نسبت  مواد مخدر مربوط می

درصد  ۱۱جمعیت اول، و به نسبت تعداد )بعد از چین( دوم هستیم.

اعدام شدگان ما مربوط به مواد مخدر هستند. البته تعداد احکام 

در رابطه با قتل هم زیاد است اما با   اعدام)قصاص( صادر شده

ها، با گذشت اولیای  درصد از این پرونده ۱۱تا  ۳۱که  توجه به این

شود، آمار اعدام شدگان این  دم مختومه شده و فرد اعدام نمی

ی  حوزه پایین است. در نتیجه همان طور که عرض کردم، عمده

 شوند.  های ما به مواد مخدر مربوط می اعدامی

ی مبارزه با مواد مخدر و خروجی آن،  ی پر غصه ی قصه نتیجه

های پر، جمعیتی معتادتر شده و  شکستی غم انگیز است؛ زندان

های پرشماری که مورد اعتراض مجامع حقوق بشری قرار  اعدام

گاه زندانیان ما شود که هیچ گیرد. و قضیه زمانی بدتر می می

به  شود،  )منهای زندانیان سیاسی( حبسی که برایشان صادر می

من این است که تشدید   بحث اصلی
“ هیچ سرزمینی”و در “ هیچ گاه”مجازات 

باعث جلوگیری از وقوع جرم نشده است. 
درصد از مجرمین، با اطالع کامل از  31

ی  دهند، به حوزه که انجام می  عواقب جرمی
کنند. کسی که در حال  جرم ورود پیدا می

هروئین   گرم ۲۱تریاک است،   کیلو ۵حمل 
داند اگر دستگیر شود،  یا شیشه دارد، نمی

 کنند؟!  اعدامش می



65شماره   
 مهر

1395 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
گو

گفت
 

60 

اش را بگذراند! و البته باید پرسید مگر قرار است  سوم حبس

 سال عمر کنند که یک سوم حبسشان را بکشند!؟  911موکالن ما 

های کار اجباری که  نظر شما در رابطه با اردوگاه

گویند،  تر در مورد آن می مسئوالن هم به تازگی بیش

 چیست؟ این ایده از حرف تا عمل چقدر فاصله دارد؟ 

ی شکست خورده است؛ چه در کشور خودمان، چه در  این یک ایده

ها. ما در گذشته در  ی ی ناز کشورهای کمونیستی و یا آلمانِ دوره

توان  قانونمان حبس با اعمال شاقه را داشتیم. با اعمال شاقه نمی

ها که  کند. اردوگاه تر می این مسئله را حل کرد و وضع را خراب

طلبد، هیچ تفاوتی با زندان  ی باالیی را هم می ایجادشان هزینه

شود؟  نخواهند داشت و باید در نظر داشت که خروجی آن چه می

نباید فراموش کرد که وقتی متهمین و مجرمین ساده را کنار هم 

دهید، خروجی مثبتی ندارد. فردی را در نظر بگیرید که  قرار می

بیماری کوچکی دارد؛ اگر او را به یک محیط آلوده بیندازید، از او 

 تراشید.  یک بیمار خالص می

های کشورمان، بندهای کارگری داریم که  البته ما در برخی زندان

دوزند و یا  زندانیان در آن به کار مشغول هستند؛ مثالً لباس می

کنند. مقداری از درآمد ناچیزشان را هم  کیف و کفش درست می

فرستند. اما من با اردوگاه کار اجباری  هایشان می برای خانواده

ی بدی در سطح تاریخی و جهانی  مخالف هستم چرا که سابقه

 دارد. 

ی اعدام، برخی معتقدند که قانون فعلی  جدا از مسئله

که وقتی از یک  نواقص بسیاری دارد؛ اعم از این

هایش هم کامالً مشکوک  قاچاقچی کالن که گردش مالی حساب

ی مخدر هم کشف نشود، قانون فعلی  است، حتی یک گرم ماده

 محملی برای برخورد با او ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟

این مسئله در تمام دنیا وجود دارد و فقط هم مربوط به مواد مخدر 

شود. در قاچاق اسلحه هم این گرفتاری وجود دارد. مسئله  نمی

های محدود و مسدود  مربوط به بازار سیاه است. اما یکی از راه

های بزرگ، این است که یک  ی فعالیت قاچاقچی کردن حوزه

های نظارتی بر  سیستم بانکی منضبط و شفاف داشته باشیم و نهاد

 گذرانند.  کمال نمی

که زندانیان حکمشان را به کمال  منظور شما از این

 گذرانند، چیست؟ نمی

، -غیر از موارد امنیتی-ها  متاسفانه ما در ایران در اجرای مجازات

حکم به   کنیم ولی کنیم؛ حکم را صادر می سخت گیری نمی

ها ممکن است بخوانید که  شود. بعضاً در روزنامه اجرا نمی  درستی

ی سرقت خودرو و خانه، جرم  سابقه ۵۱یا حتی  ۳۱سارقی با 

جاست که اگر واقعاً  جدیدی را مرتکب شده است. خوب سوال این

بار دستگیر شده،  ۳۱اش خراب است و  شخصی تا این حد سابقه

کند!؟ در واقع این قبیل افراد به طرق  پس بیرون از زندان چه می

مختلف اعم از استفاده از پول و یا قدرت به سادگی از زیر بار 

 کنند.  مجازات شانه خالی می

شوند و  همان طور که گفتم، مجرمان اصلی که دستگیر نمی

مجرمان فرعی هم اگر حکم اعدام نگرفته باشند، بعد از مدتی به 

هایمان قاطع  شوند. ما باید در اجرای مجازات طرق مختلف آزاد می

شود)غیر از  سال حبس در نظر گرفته می ۵  و جازم باشیم. اگر

شود(  مواردی که آزادی مشروط یا عفو خاصی شامل حال افراد می

ساله، باید به طور کامل طی شود. در  ۵ی زمانی  این بازه

شود.  کشورهای دیگر حتی روز و ساعت احکام هم در رعایت می

اما متاسفانه ما در کشورمان شاهد چنین مواردی نیستیم و به 

همین علت مجازات زندان هم تاثیرگذاری خودش را از دست داده 

 است. 

ی احکام کیلویی را هم نباید فراموش کرد. در همین  ضمناً مسئله

 ۷۳۱۱سال و  ٣۱۱دادگاه انقالب، یک قاضی داشتیم که احکام 

کرد! یک روز از ایشان پرسیدم که شما بر چه  سال زندان صادر می

کنید!؟ فقط حضرت نوح  سال زندان صادر می 311اساس حکم 

سال هم  91بود که چنین عمری داشت و در حال حاضر اگر افراد 

اند. گفت من چنین احکامی را برای  زنده باشند، عمر زیادی کرده

کنم که جلوی کلک شما وکال را بگیرم! اگر موکل  این صادر می

دهید و مشمول  سال حکم بگیرد، درخواست عفو می ۴یا  ۲شما 

دهم که موکلتان حداقل یک  شود. اما من طوری حکم می آن می
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ها نظارت داشته باشند. در نظر داشته  ورود و خروج پول بر حساب

توانید پول نقد  باشید که در بسیاری از کشورهای جهان شما نمی

تان کنید اما  زیادی را به راحتی و یکباره وارد حساب بانکی

متاسفانه در ایران به 

می گی  توان  ساد

کی یارد -ی ل ی م دو 

تومان را حتی با 

سط  تو نی و  گو

کارگرتان به بانک 

ببرید و در حسابتان 

بریزید! تنها نظارت 

ها و یا  موجود در کشور ما این است که جعلی نبودن اسکناس

 کنند!  ها را بررسی می تراول

به عنوان سوال آخر بفرمایید با وجود این همه قانون 

های اخیر این  سفت و سخت، چه شد که طی سال

های خانگی )که به آشپزخانه  قدر بازار تولید شیشه در کارگاه

 معروف هستند( و مصرف آن در کشور روفق گرفته است؟ 

علت آن است که مردم شغل دیگری ندارند، در نتیجه این عمل 

 به صورت یک شغل درآمده است. 

خواهر یکی از دانشجویان من، زن جوانی بود که یک بچه 

داشت. او را دو بار به همین اتهام دستگیر کردند و در نهایت 

چند وقت پیش اعدام شد. بار اول که دستگیرش کردند، کمک 

ی دوم که او را گرفته بودند، از او  کردیم و آزاد شد. مرتبه

پرسیدم چرا دوباره به سمت این کار رفتی؟ در جوابم گفت که 

کردم، باید  کردم!؟ اگر این کار را نمی خوب، چه کاری باید می

آوردم! البته من این رفتار را تایید  به تن فروشی روی می

ها باعث این مسائل  خواهم بگویم که علت کنم اما می نمی

 شوند.  می

های  دارند، در محل  افرادی که در ایران اصطالحاً آشپزخانه

ی مخدر دست  ترین مواد به تولید این ماده نامناسب و با پست

در اطراف   هایی که تحت عنوان آشپزخانه زنند. مثالً محل می

شود، یک گوشه از مرغداری و  تهران، مثل شهریار، کشف می

گفتند که  است! در زمان قدیم و دوران مبارزاتی ما می  گاوداری

عمر چریک شش ماه است، امروز و در ایران باید گفت که عمر 

 ی شیشه، شش ماه است!  مصرف کننده

شود هم، مواد مخدر  در نتیجه مواد مخدری که در ایران تولید می

مرغوبی نیستند و حداقل تعریف شیمیایی و پزشکی الزم را ندارد. 

ی پست و خطرناکِ تولید کارگاهی است که روح و روان  یک ماده

ها را که ببینید، به  های خانگی و خشونت دهد. آمار قتل را آزار می

 توان به این مسئله پی برد.  خوبی می

ی خط صلح  با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه

 قرار دادید.

از او پرسیدم چرا دوباره به سمت این 
کار رفتی؟ در جوابم گفت که خوب، چه 

کردم!؟ اگر این کار را  کاری باید می
کردم، باید به تن فروشی روی  نمی

 آوردم!  می

 عکس از ایلنا 
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حقوق زندانیان و به تبع 

های ایشان، یکی از  خانواده

ترین مباحث حقوق  مهم

نیازهای  بشری است. از پیش

احقاق این حقوق، شناسایی 

و شناخت صحیح زندانیان 

متهم به جرایم گوناگون و 

آگاهی نسبت به شرایطشان 

است. به عالوه که دستیابی 

به چنین شناختی، جایگاه 

پژوهش های  مهمی در 

های متعدد علوم انسانی اعم از جامعه شناسی، روانشناسی و  حوزه

جرم شناسی دارد. با این حال برآورده شدن این نیاز، به دلیل 

روشنی که همانا در محیط ایزوله و به دور از اجتماع نگه داشتن 

ای نیست. نیل به  زندانیان در تمامی جوامع است، کار چندان ساده

ی مدنی،  این هدف در کشوری چون ایران به دلیل فقدان جامعه

ی حقوق  ها و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه خالء سازمان

 های مستقل اندک، دشوارتر هم شده است.  زندانیان و پژوهش

اما اهمیت شناخت این قشر، اگر بدانیم چه تعداد از افراد جامعه را 

ی علی اصغر  شود؛ به گفته گیرند، مضاعف هم می در بر می

های کشور، در حال حاضر بیش از  زندان  جهانگیر، رئیس سازمان

ها محبوس هستند. وی در مرداد ماه جاری  هزار نفر در زندان 661

با اعالم این آمار، تاکید کرده است که این تعداد، حداقل نزدیک 

ترین آمار  چنین بیش به سه برابر ظرفیت استاندارد است. هم

درصد( مربوط به جرایم مواد مخدر  91زندانیان کشور)بیش از 

 است که تعداد کثیری از این زندانیان نیز، زیر حکم اعدام هستند. 

ی خط صلح، به سراغ  ی این شماره از ماهنامه ی ویژه پیرو پرونده

ایم. از هر  تن از زندانیان محکوم به اعدام جرایم مواد مخدر رفته 9

و “ قزل حصار کرج”های  یک از این زندانیان اعدامی، که در زندان

محبوس هستند، شش سوال مشترک پرسیده “  ندامتگاه کرج” 

ها  شده است و در ابتدا به آن

که  ایم، با فرض این تاکید کرده

اتهاماتی که به شما نسبت داده 

شود، درست باشد به این  می

 سئواالت پاسخ دهید.

این گفتگوها، به منظور شناخت 

بهتر زندانیان محکوم به اعدام 

جرایم مربوط به مواد مخدر از 

بان خودشان و دالیل و  ز

های آنان از ارتکاب این  انگیزه

اعمال، صورت گرفته است و به 

های فراوان در  ی آماری بسیار کوچک و محدودیت دلیل جامعه

دار یک تحقیق و پژوهش  برقراری ارتباط با زندانیان، قاعدتاً داعیه

 علمی نیست. 

 

 سواالت پرسیده شده، به این شرح است: 

 متهم به حمل یا نگهداری چه میزان و نوعی از مواد هستید؟ -8

ی  ی بازداشت قبلی داشتید؟ جلسه آیا وکیل داشتید؟ سابقه -6

 دادگاه صدور حکم شما کالً چند دقیقه بود؟

 چه شد که به این تجارت خالف روی آوردید؟ -9

تان، به خصوص افرادی  بازداشت شما چه تاثیری روی خانواده -2

 که معیشت آنان به شما وابسته بود، گذاشته است؟

 زندگی زیر حکم اعدام، چگونه است؟ -6

 چرا فکر می کنید نباید مجرمان مواد مخدر اعدام شوند؟ -2

 

خود و “  فقر” تن از این زندانیان، در این گفتگوها به صراحت از  6

ترین دالیل ارتکاب این  اند و آن را از اصلی شان نام برده یا خانواده

را “  ی پول زیاد وسوسه” و “  بدهی”اند؛ دو تن دیگر  ده عمل برشمر

تن از این زندانیان  2چنین  اند. هم به عنوان علل اصلی ذکر کرده

و سه تن دیگر فاقد هرگونه   محکوم به اعدام، دارای سابقه
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ام را  توانستم شکم خانواده مواد نگذاشتم، ثانیاً اگر کاری بود که می

از آن طریق سیر کنم و برادر و خواهرانم را به دانشگاه بفرستم، 

مگر مریض بودم که با جانم بازی کنم؟ مجبور شدم؛ یا باید مادرم 

کرد یا من توی این  رفت تن فروشی می می

ای  آمدم. خیلی هم کار شرافتمندانه کار می

کردم. اما اگر امثال من، بدون نیاز و اجبار 

شود اعداممان  وارد این کار شده باشیم، می

 “.کرد

  

شماره می  عدا نی ا ندا ی دو  ز

نداشته و “  وکیل خوبی” گوید  می

تر نیز چند مرتبه به خاطر اعتیادش دستگیر شده است. او در  پیش

 6دادگاهی مشترک به همراه چند تن دیگر که به هر کدام نهایتاً 

دقیقه زمان اختصاص یافته است، به اتهام حمل و نگهداری نیم 

 کیلوگرم کراک به مرگ محکوم شده است. 

اعتیاد، فقر و ” او علت روی آوردن خود به این تجارت خالف را 

نبوده است: “  صاحب بار” گوید که  کند و می عنوان می“  بدبختی

مجبور شدم بار کس دیگری را قبول کنم که خرجم دربیاید؛ گیر ” 

 “.افتادم و افتاد گردن من

گوید از  وضعیت او با سایرین کمی متفاوت است چرا که می

که به زندان بیفتم، به خاطر  قبل از این”اش اطالعی ندارد:  خانواده

اعتیادم و خرده فروشی سرپایی توی پارک، از من قطع امید کردند 

 “.و ارتباطمان قطع شد

گوید چیزی برای از دست دادن ندارد اما دو که می او عالوه بر این

خوابد؛  ماند و روزها می ها تا صبح بیدار می سه سال است که شب-

خواهد یک روز صبح او را غافلگیرانه به پای  که نمی برای این

خواهم  آید، می دانم مرگ به سراغم می می” ی اعدام ببرند:  چوبه

 “.برایش آماده باشم

که چرا نباید مجرمان مواد مخدر  زندانی مورد اشاره در رابطه با این

چون ” کند:  ی کوتاه بسنده می اعدام شوند، به گفتن یک جمله

 “. قربانی هستیم

ی جالب توجه آن است که تنها یکی  ی کیفری هستند. نکته سابقه

از پرسش شوندگان، وکیل تعیینی داشته است و بقیه در بهترین 

های  اند و قضات شعب مختلف دادگاه حالت وکیل تسخیری داشته

ای و  دقیقه 91هایی حداکثر  انقالب، در دادگاه

ای برایشان حکم اعدام صادر  دقیقه 6حداقل 

ی مخدر  اند. حمل یا نگهداری ماده کرده

اتهام پنج نفر از این اعدامیان است. “  شیشه” 

ها، به تفکیک، در ادامه  تر پاسخ جزئیات بیش

 آید. می

 

با ی یک  زندانی اعدامی شماره

که متهم به حمل یا نگهداری نیم کیلوگرم  عنوان این

گوید وکیلی تسخیری داشته که تا روز دادگاه او را  شیشه است، می

ی دادگاهی که بیش از یک ربع به طول  ندیده بود و طی جلسه

ی  نینجامیده، حکم اعدام برایش صادر شده است. او در پرونده

 ی یک بازداشت دیگر به خاطر اعتیاد را دارد. خود، سابقه

وی علت ارتکاب عمل خود را فقر و استیصال برای تامین 

پس از فوت ” کند:  اش عنوان می ی زندگی خود و خانواده هزینه

توانستم بدون  دادم. چطور می پدرم، من باید خرج خانواده را می

تر از خودم و مادرم را  ی کوچک ای خرج چند تا بچه هیچ پشتوانه

دربیاورم؟ نه پول و تخصصی داشتم، نه تحصیالت درست، نه 

پارتی که به من کار یا وام بدهد... هیچ کاری غیر از این کار مواد 

 “.نبود که مشکالت ما را حل کند

اش از این اتفاق احساس سرشکستی  او با ذکر این نکته که خانواده

ی دیگری  کنند که او چاره ها درک می کنند، تاکید دارد که آن می

 ها به این کار روی آورده است.  نداشته و به خاطر آن

ی خودش دست از زندگی شسته است و از  این زندانی که به گفته

روزی که قاضی حکم اعدام برایش صادر کرده، حتی به 

اش گفته که دیگر به مالقاتش نیایند و بهتر است که از  خانواده

کم مرگ او را بپذیرند، در پاسخ به سوال آخر، این چنین   االن کم

چرا باید اعدام بشویم؟ اوالً که به زور در اختیار کسی ” گوید:  می

تنها یکی از پرسش شوندگان، وکیل 
تعیینی داشته است و بقیه در بهترین 

اند و  حالت وکیل تسخیری داشته
های  قضات شعب مختلف دادگاه

 91هایی حداکثر  انقالب، در دادگاه
ای برایشان  دقیقه 6ای و حداقل  دقیقه

 اند.  حکم اعدام صادر کرده
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به نسبت سایر دو مصاحبه ی سه  زندانی اعدامی شماره

 81تری دارد و به خاطر  ی قبلی، اتهام سنگین شونده

هزار عدد قرص، به اعدام محکوم شده است.  6کیلوگرم شیشه و 

گوید وکیل داشته و دادگاهش  آید، می دار به حساب می  او که سابقه

 حدود نیم ساعت طول کشیده است. 

که چه شد  این زندانی در پاسخ به سومین سوال خط صلح و این

ما مالِ ” گوید:  که به این تجارت خالف روی آورده است، می

ی مردم منبع درآمدشان  ی پایین هستیم. جایی که همه منطقه

همین است. پدر من هم سر مواد اعدام شد، منم پا جای او 

 “ گذاشتم. یک جور راهی بود که از قبل برایم تعیین شده بود...

که در حال حاضر هم برادرش از همین طریق  وی با اشاره به این

کند، معتقد  اش را تامین می ی زندگی سایر اعضای خانواده هزینه

است که دستگیری و محکومیت او تاثیر چندانی روی خانواده 

نگذاشته؛ چرا که این مسئله به دلیل اعدام پدرشان برایشان چیز 

که  ترسم، ولی از این از مردن نمی” گوید:  عجیبی نیست. می

گویم ای کاش بیایند  کشم. هر شب می منتظرش باشم، غذاب می

 “.و من را ببرند که راحت شوم

برای ”  پاسخ زندانی فوق الذکر به آخرین پرسش، این گونه است: 

رود، از  ی ایران از بین می که چندین میلیون از جمعیت جامعه این

دار، همه با مواد سر و کار پیدا  دانش آموز و دانشجو تا زن خانه

اند. این همه کشتند، چه شد؟ پدر من را کشتند، چه شد؟  کرده

گذاشت جا پای او بگذاریم. به  شاید اگر پدرم زنده بود، حداقل نمی

که  ی آخرم فکر کن؛ این شاید بهترین دلیل برای این همین جمله

 “.چرا نباید بکشند، باشد

 

ی کیفری  هیچ سابقهی چهار  زندانی اعدامی شماره 

ای که  نداشته است و قاضی دادگاه انقالب، طی جلسه

تر از یک ربع بوده، به اتهام حمل یا نگهداری یک کیلوگرم  کم

ی مخدر هروئین برایش حکم اعدام صادر کرده است. او  ماده

وکیل نداشتم، بعداً که به این مسئله اعتراض کردم، ” گوید:  می

گفتند یک نفر در دادگاه بوده که تو حتماً متوجه حضورش نشدی 

 “. ات بوده؛ من هنوز هم ندیدمش و او وکیل تسخیری

وی علت روی آوردنش به این تجارت خالف را، این چنین شرح 

ی غیرانتفاعی بود و من هم در  پدرم سرایدار یک مدرسه”دهد:  می

خواندم. توی آن مدرسه، ما جزو  همان مدرسه درس می

ی امداد بودیم که در واقع بین آن همه بچه  های کمیته سهمیه

دار، ما را به مدرسه تحمیل کرده بودند. حاال شما حساب کن،  مایه

توانستم درس  دار چطور می منِ بچه ندار وسط آن همه بچه مایه

بخوانم؟ همیشه حسرت یک دوچرخه با من بود... همین شد که 

ای. آقام هم که فوت  درس خواندن را رها کردم؛ نه کاری، نه آینده

کرد، وضع بدتر شد. مادر و بقیه به شهرستان برگشتند ولی من 

ی عمرم را تهران بودم و در شهرستان  همراهشان نرفتم؛ همه

ها که رفتند، من هم با چند تا از همان  کردم. آن احساس غربت می

دارها که صاحب بار بودند، شروع به کار کردم. هر ماه هم  بچه مایه

 “. فرستادم. راه دیگری نبود ام پول می برای خانواده

نامزد این زندانی، او را ترک کرده است و مادرش هم، پس از 

محکومیت فرزند به اعدام، مبتال به افسردگی شده است. شرایط 

 اش که از لحاظ اقتصادی به او وابسته بودند، مساعد نیست. خانواده

زندانی مورد اشاره، شرایط زندگی زیر حکم اعدام را نوعی جنگ و 

کند و هنوز باور ندارد که زندان و زیر حکم  گریز با خود، عنوان می

گوید:  خواند. می بودنش واقعی باشد و آن را شبیه به کابوس می

 “.خودم را به آن راه زدم تا روزش برسد”

خیالی نیست، ” چنین پاسخش به سوال آخر، این گونه است:  هم

هایی را اعدام کنید که حق ما را  اعدام کنید! ولی قبل از ما، آن

کنند  خوردند. االن حتی توی تلویزیون خودشان هر روز اعالم می

که یک نفر از مدیران خدا تومان پول خورده؛ اما هیچ کاری با او 

تر خراب بودم یا او که  ندارند. خوب، من برای این جامعه بیش

میلیارد میلیارد خورده و هزار نفر امثال من را به فقر کشانده و وارد 

کار کرده؟ ما توی بدبختی و نداری و حسرت بزرگ شدیم و  این

ها بگذارید مرگمان  شروع ما از نابرابری بود، اما الاقل با اعدام آن
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از روزی که حکم اعدامت را صادر ” گوید:  اعدام، چگونه است، می

کند؟ این فقط  ای. زمان اجرایش چه فرقی می کنند، دیگر مرده می

 “.اسمش زندگی است

به ” وی اعتقاد دارد که اعدام متهمان مربوط به جرایم مواد مخدر، 

این انصاف است که وقتی در ابتدای جوانی ”است: “ دور از انصاف

از روی فقر و نداری اشتباهی مرتکب شدی، اعدامت کنند؟ چرا 

 “ها را بگیرند؟ باید جان ما جوان

  

ی  فاقد هرگونه سابقهی هفت  زندانی اعدامی شماره

دقیقه به طول  91کیفری است و در دادگاهی که 

انجامیده، محکوم به اعدام شده است. اتهام او نگهداری 

کیلوگرم شیشه است. وی بر خالف شش زندانی دیگری که  96

اند، وکیل تعیینی داشته، با این حال  مورد پرسش قرار گرفته

 “.پول زیادی از ما گرفت اما هیچ کاری نکرد”گوید:  می

دلیل او پیرامون روی آوردن به این تجارت خالف، با سایر 

ی پول  وسوسه” زندانیان مورد پرسش قرار گرفته، متفاوت است: 

 “.زیاد

گوید که پدر و مادرش در پی این اتفاق، پیر  این زندانی اعدامی می

اند. همسرش نیز پس از دستگیری و محکومیت وی، طالق  شده

 گرفته است.

خیلی ” کند:  وی زندگی زیر حکم اعدام را این چنین توصیف می

کنند،  که وقتی از بلندگو صدایت می وحشتناک است، تا جایی

جرات نداری بروی و ببینی با تو چه کار دارند. بارها پیش آمده که 

های دارالقرآن، باشگاه و یا مالقات،  های بهداری، کالس به بهانه

هایم را صدا کردند؛ اما در واقع برای اجرای حکم برده  همبندی

 “. بودنشان

کم سن و سال ” به اعتقاد او که تاکید دارد مجرمان مواد مخدر 

جا که هر انسانی باید فرصت جبران خطایش را  ، از آن“ هستند

داشته باشند، در نتیجه نباید به خاطر یک بار خطا، جان کسی را 

 گرفت و اعدامش کرد. 

طوری باشد که فکر کنیم همه در این یک مورد با هم برابر 

 “.هستند

 

ی کیفری  نیز هیچ سابقهی پنج  زندانی اعدامی شماره

نداشته است. او به اتهام حمل یا نگهداری دو کیلوگرم 

دقیقه به طول  86شیشه، بدون حضور وکیل و در دادگاهی که 

انجامیده، مجرم توسط قاضی شناخته شده و محکوم به اعدام شده 

 است. 

تر از  وی علت روی آوردن خود به تجارت خالف را کمی متفاوت

چک برگشتی و آرزوی داشتن یک ” پرسش شوندگان قبلی و 

اش پس از  گوید که خانواده کند و می عنوان می“  ماشین خارجی

 اند. دستگیری و محکومیتش به اعدام، به تمام معنا نابود شده

کند:  که از خواب و خوراک افتاده است، اضافه می او با تاکید بر این

وقتی که زیر حکم اعدام هستی، هیچ امیدی به هیچ چیزی ” 

کنی. البته زندگی که  نداری. انگار بین زمین و آسمان زندگی می

 “.نه... بین زمین و آسمان هستی

ی کسانی که وارد  به اعتقاد این زندانی زیر حکم اعدام، دلیل همه

 61یک جوان ” است: “  سوادی بدبختی و بی” شوند،  این کارها می

فهمد که از خالف  ساله را در نظر بگیر؛ از زندگی و دنیا چه می

ها با جانشان بازی  بفهمد؟ مملکت طوری است که جوان

 “. کنند می

 

اتهامش مشارکت در ی شش  زندانی اعدامی شماره

ی  حمل و نگهداری یک کیلوگرم شیشه است، سابقه

گرم شیشه و اعتیاد را دارد و در  6کیفری پیشین به اتهام حمل 

دقیقه طول نکشیده، با حضور یک وکیل  81دادگاهی که بیش از 

 تسخیری، به اعدام محکوم شده است. 

“ فقر و نداری” او دلیل روی آوردنش به این تجارت خالف را، 

کند و تاکید دارد که بازداشت و محکومیتش باعث شده  عنوان می

 شوند.“ فلج”اش  که خانواده

زندانی فوق الذکر، در پاسخ به این سوال که زندگی زیر حکم 
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کند،  مکتب گالسکو معتقد است که خبر جهان را منعکس نمی

دهد. این تعریف به معنای آن است که  بلکه به جهان شکل می

ی گزارش یک رویداد، بیش از هر چیز از جهان سیاسی و  نحوه

های این  های پژوهش گیرد. یافته اجتماعی پیرامون آن نشات می

های مسلط را به پرسش نگرفته، بلکه  مکتب تنها بی طرفی رسانه

ها تصویری خاص از  این نتیجه را حاصل آورده است که این رسانه

گذارد.  کنند که بر مخاطب تاثیر فراوانی می موضوعات ترسیم می

ی مواد  حوزه  بیایید چنین تعریفی را در رابطه با اخبار متعدد منتشره

ترین راهکار مقابله و مبارزه با آن، یعنی  مخدر در ایران و خشن

 اعدام، بسنجیم. 

اعدام ” ، “ اعدام شرورِ مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در میناب” 

دار مجازات بر گردن قاچاقچی ” ، “ سوداگران مرگ در قزوین

ها تیترهای چند خبر  این“.  انهدام باند قاچاق هروئین” ، “ شیشه

های دولتی پیرامون موضوع مورد اشاره است  مندرج در خبرگزاری

های مشابه آن در رادیو، تلوزیون، روزنامه و سایر   که روزانه نمونه

ی  شود. آیا این عناوین، منعکس کننده های دولتی منتشر می رسانه

ی مورد بحث ما هستند و یا به جهان و ذهنیت مخاطب  واقعه

 دهند؟  شکل می

ی اصلی، میزان مواد مخدرِ  در اخبار و گزارشات این حوزه، سوژه

حمل، نگهداری، یا خرید و فروش شده است و جنسیت، سن، 

پیشینه، چرایی گرایش فرد و یا حتی چگونگی روند محاکمه، از 

ترین اهمیتی برخوردار نیست. متهمان، قاچاقچیان و جنایتکارانی  کم

شوند که عامل گرویدن اقشار مختلف، اعم از  خطرناک معرفی می

آنان “  تباهی” جوانان، زنان و کودکان به سمت اعتیاد و به طبع 

هستند و حتی اگر قرار باشد اعدام در مالءعام صورت گیرد، مردم به 

شوند. همین است که گاه نظرات مخاطبان  تماشای آن دعوت می

شود و چندان تفاوتی با  هایی شوک برانگیز می پیرامون چنین اعدام

نیت راویان خبر ندارد. برای اثبات این ادعا، کافی است به نظرات 

های دولتی که پای  نه حتی در خبرگزاری-کاربران فضای مجازی 

های اجتماعی بازنشر  ها و شبکه اخبار این حوزه که در سایر رسانه

توان دید  ، نگاهی انداخت. البته نه همه، اما کم و بیش می-شود می

ها را یک مشت قاچاقچی جنایتکار و عامل به  که مخاطبان هم آن

 خوانند.  تباهی کشیده شدن خیل عظیمی در جامعه می

 عطش نشان دادن برخورد قاطع با جرایم مربوط به مواد مخدر

محمود طالبی، رئیس دادگاه انقالب قم، چندی پیش در گفتگو با 

قاچاقچیان از محورهای مواصالتی قم برای ”خبرگزاری فارس گفت: 

ترانزیت مواد مخدر استفاده نکنند؛ استان قم، مسیری است که هرگز 

های این استان برای حامالن مواد  توانند از آن عبور کنند و جاده نمی

قاضی حیدری، معاون دادستان عمومی و “.  مخدر باتالق است

در ” انقالب مشهد هم در گفتگو با همین خبرگزاری گفته است: 

فروشان مواد مخدر هیچ  برخورد با قاچاقچیان عمده و حتی خرده

مماشاتی نداریم... خوشبختانه برخوردهای قاطع و بدون اغماض با 

متهمان مرتبط با مواد مخدر باعث شده که قاچاقچیان به خود 

 “. ی ورود به استان خراسان رضوی را ندهند اجازه

های کشور، از  ترین استان ی قضایی در مذهبی دو مقام بلندپایه

گویند،  عطش خود در نشان دادن قاطعیت مبارزه با چنین جرایمی می

ای به منافذ وقوع جرم، مسئله را  ترین اشاره و چنان بدون کوچک

کنند گویی مواد مخدر و اعتیاد هیچ جایگاهی در این دو  منعکس می

که روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد  استان کشور ندارد. حال آن

 فعال حقوق بشر

 سیمین روزگرد

 عکس از تسنیم 
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، به افراد فوق الذکر بود -هرچند کوچک-که اختصاص فضایی 

اما، با ابراز تمایل فرزند یکی از آنان به اطالع رسانی در مورد 

 وضعیت خود و پدرش تکمیل شد. 

پدرش در زندان قزل حصار کرج محبوس است و به اتهام جرایم 

مربوط به مواد مخدر، توسط دادگاه انقالب، با حکم مرگ مواجه 

سال  6پدرم چهل و سه سال دارد و او را ”گوید:  شده است. او می

 “.اند گرم شیشه گرفته 661پیش با 

این کودک شانزده ساله در گفتگوی  

کوتاهی در مورد وضعیت خودش به خط 

کنم  با بدبختی زندگی می” گوید:  صلح می

و االن به خاطر گرفتار شدن پدرم در 

ی ورامین مشغول  ی آجرپزی در جاده کوره

 “. به کار هستم

وی در پاسخ به این پرسش که شغل اصلی پدرت چه بود و فکر 

پدر من یک ”کنی چرا پدرت مرتکب این عمل شده بود، افزود:  می

کارگر بنا بود که به خاطر دیسک کمر، از کار بیکار شد. 

مان را تامین کند. پدر  توانست خرج ما را دربیاورد و خانواده نمی

 “ضعیف بود...“ فروش کامالً بنده یک خرده

دهد:  او که امیدوار است حکم پدرش تغییر کند، این طور ادامه می

های پی  ها زیاد هستند که از بیکاری های ما در زندان مثل خانواده”

 “.اند فروشی مواد مخدر شده در پی مجبور به خرده

 تمایل به انتقام در پی اعدام برادر

چندی پیش، یکی از تیترهای تکراری فوق الذکر متعلق به 

های  بود؛ چند ساعت پس از اعدامش در خبرگزاری“  علیرضا” 

اما “.  قاچاقچی شیشه به دار مجازات آویخته شد”دولتی تیتر زدند: 

که به اتهام جرایم مربوط به مواد  علیرضا که بود؟ پیش از آن

کرد؟  مخدر دستگیر شود، چه شرایطی داشت و چگونه زندگی می

اش پس از  های او از ارتکاب این عمل چه بود؟ خانواده انگیزه

 گویند؟ اعدام وی، چه می

برای رسیدن به پاسخ سواالتی از این دست، خط صلح گفتگوی 

 مفصلی با یکی از برادران وی داشته است:

 

ها از  مخدر، نرخ شیوع مصرف به نسبت جمعیت، در برخی از استان

جمله همین دو استان را، باالتر از حد میانگین کشوری توصیف 

 کرده است. 

ها استفاده  البته مسئوالن دستگاه قضایی به درستی از برخی واژه

فروشان، باعث به  ها با خرده آن“  مماشات” کنند. برخورد بدون  می

در این حوزه شده که تعداد زیادی را درون “  باتالقی”وجود آمدن 

کند. اما باید  بلعد و از جامعه حذفشان می کشد، می خودش می

پرسید باتالق مذکور و برخوردهای 

ای داشته است؟ آیا  سلبی چه نتیجه

 کند؟  قربانیان خود را حتی بازتولید نمی

علی مویدی، قائم مقام دبیر کل ستاد 

مبارزه با مواد مخدر به تازگی و در 

نشستی خبری اعالم کرده است که 

مصرف مواد به عنوان چهارمین عامل مرگ کشور پس از 

رود؛  ها به شمار می های قلبی و سوختگی تصادفات رانندگی، سکته

فرد در ایران بر اثر مصرف مواد  ۷۱به طور متوسط در هر روز 

میرند. مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم  مخدر می

متذکر شده که سرعت اعتیاد و گرایش زنان به مواد مخدر در 

 برابر شده است. ۳کشور، 

ها و اظهار نظرات افراد صاحب قدرت فراوان است؛  آمارها، دیدگاه

توان هزاران صفحه گزارش پیرامون آن نوشت و به تحلیل و  می

ی  نقد آن پرداخت. اما روی دیگر این اخبار چیست؟ وقتی واقعه

، تا این حد تنزل -یا به عبارتی قتل دولتی یک انسان-اعدام 

شود؟ چه چیزی قرار است  یابد، به راستی چه هدفی دنبال می می

دهی به جهان مورد بحث ما، کامالً محو شود؟  در جریان شکل

ها را  فروشان مواد مخدر، چه کسانی هستند؟ چقدر آن خرده

 ایم؟  ها را قضاوت کرده شناسیم؟ تا به حال چند مرتبه آن می

 کودک کار در امید شکسته شدن حکم اعدام پدر

همان طور که اشاره شد، زندانیان جرایم مربوط به مواد مخدر، 

ی دیکته شده  ها جایی فراتر از چند کلمه قرار نیست در رسانه

رحمی نیست  ؛ بی“سوداگر“-“قاچاقچی” -“ اعدامی”داشته باشند: 

ی نوشتن این گزارش  شوند. انگیزه شمرده می“  زاید” اگر بگوییم 

 عکس از ایسنا 
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لطفاً به عنوان اولین سوال، 

نواده تان برایمان  کمی از خا

 بگویید.

ی ده نفره بودیم؛ هفت  ما یک خانواده

مان در  برادر و یک خواهر. منزل پدری

مهرشهر کرج است. پدرم شوفر بیابان بود 

فوت کرد. مادرمان، هم برایمان  31و سال 

یرضا  عل مادری.  پدری کرد و هم 

ترین فرزند خانواده بود. وقتی مادرم او را از شیر گرفت، او  کوچک

ی من شد؛ همه کسِ او، من بودم و هم کسِ من هم، او بود.  بچه

کم داشت پا  که بزرگ شدیم و من ازدواج کردم و او هم کم تا این

 گرفت.  می

 علیرضا چه خلق و خویی داشت؟

ی سرکشی بود اما اهلِ خالف نبود و  علیرضا، بچه

ی کیفری هم نداشت. در محل همه به  سابقه

گویند که علی این  خورند و می سرش قسم می

کاره نبود. سالم بود و ورزشکار؛ جودو و 

 کرد.  برداری کار می وزنه

کردیم کسانی که  قبل از این اتفاق، فکر می

ی لت و پار و  توی این کارها هستند، خانواده

آش و الشی دارند و حرام خور هستند! اما بعد 

که برادر خودمان به همین جرم گرفتار  از این

شد، نظرمان عوض شد. منظورم این نیست 

رفتیم،  ی جدا بافته بود؛ مالقات که می که فقط برادر ما تافته

دیدیم که یکی از یکی بهتر و با  جوانانی را توی زندان می

تر بودند. آن وقت بود که دانستیم چه کسانی به خاطر  معرفت

 پولی توی این دام افتادند. ها و فقر و بی سوءمدیریت

ی شما بیفتد،  که این اتفاق در خانواده یعنی تا قبل از این

 موافق اعدام بودید؟ 

چنان طرفدار اعدام نبودم؛ با این حال پیگیر این  من هیچ وقت آن

آمد، برداشتم این  مسئله هم نبودم. خوب، اسم مواد مخدر که می

شوند و فکر  ها می بود که این افراد باعث معتاد شدن جوان

کردم  کردم این نوع برخورد شاید مثبت باشد. به این فکر نمی می

که آن فرد، در چه وضعیتی به سمت 

 رود.  این کار می

میزان تحصیالت و شغل 

 برادرتان چه بود؟ 

دبیرستانش را تمام نکرده بود و زیر 

ی سرکشی  دیپلم بود؛ گفتم که بچه

پنج -بود! در رابطه با شغلش هم، چهار

ی برادرهایم توی کار  سال، همراه بقیه

مانتو بود. اما با وضع اقتصادی که دوران احمدی نژاد به وجود آمد، 

برادرهایم مجبور شدند کارگاه را تعطیل کنند و هر کسی سهم 

هایش شریک شد و  خودش را بردارد. علیرضا بعد از آن، با دوست

خواست زنش را  یک قهوه خانه باز کرد. برادر من نامزد داشت، می

گرفت، مجبور  که پول زیادی دستش را نمی بیاورد و به خاطر این

ی عروسی زیاد  شد قهوه خانه را تعطیل کند. به هر حال هزینه

گفت من توی آن  است و نامزدش هم می

کنم. برادرم نه کار  ی مهرشهر زندگی نمی محله

و پول داشت و نه کسی را که کمکش کند... اما 

این قدر این بچه با معرفت بود که آن زمانی که 

ها مقداری پول باالی سر  قهوه خانه داشت، شب

گذاشت تا صبح که بیدار  مادر و خواهرم می

شوند، آن پول را بردارند و کمک خرجشان  می

 باشد.

جرم برادرتان چه بود و آیا اطالع دارید که از چه 

 زمانی به این کار روی آورده بود؟ 

اند. من چیزی ندیدم و  گرم شیشه گرفته 281گفتند که از او  می

دانم برای خودش بود یا دوستانش؛ علیرضا خیلی رفیق  اصالً نمی

باز بود و هوای دوستانش را داشت. بیست و شش سالش بود که 

او را گرفتند و سه سال هم توی زندان بود؛ سی سالش هم نشده 

 بود که اعدام شد.

ببینید، بعد از تعطیلی آن قهوه خانه، از خانه قهر کرد و مدتی در 

گفت من از همسر تو خجالت  کرد. اما می منزل من زندگی می

ی  کشم و به همین خاطر در نهایت رفت و با رفقایش یک خانه می

مجردی گرفت. در آن مدت که پیش من بود، حتی موقع بیرون 

چنان طرفدار  من هیچ وقت آن
اعدام نبودم؛ با این حال پیگیر این 

مسئله هم نبودم. خوب، اسم مواد مخدر 
آمد، برداشتم این بود که این افراد  که می

شوند و فکر  ها می باعث معتاد شدن جوان
کردم این نوع برخورد شاید مثبت  می

کردم که آن فرد،  باشد. به این فکر نمی
در چه وضعیتی به سمت این کار 

 رود.  می
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را قطع کنم تا توی این کار نرود اما رفت و 

 خاک بر سر ما ریخت! 

گویم این راهش نیست؛ کما  ببینید، من می

که خودشان هم اعتراف کردند با اعدام،  این

ها  تر نشده است. باید آن جرایم مواد مخدر کم

را متنبه کنند و یک فرصت دیگر بهشان 

بدهند تا بتوانند به جامعه برگردند، جبران 

شان ادامه دهند. این افراد  کنند و به زندگی

کار بالفطره نبودند؛ امثال من و شما  که جنایت

های سالمی بودند  های ما بودند. آدم و خانواده

کردند اما به خاطر یک اشتباه، چنین شدند؛  که در اجتماع زندگی می

اشتباهشان هم که منجر به قتل نشده و شاکی خصوصی نیز ندارند. 

 با یک اشتباه، نباید جان یک آدم را گرفت. 

من عامل اصلی کشیده شدن جوانان به این سمت را، خود نظام 

ها، اقتصاد را از رونق انداخت، آمار  دانم. نظامی که با دزدی می

بیکاری را باال برد و باعث شد فقر همه جا سایه بیندازد. همه هم 

که پیغمبر نیستند. هرکس در این شرایط بد اقتصادی، برای کسب 

شود راهی را انتخاب کند که شاید میل  اش مجبور می روزی

اش هم به آن نباشد. اگر وضعیت اقتصادی کشور ما به این  اصلی

توانستند  شکل نبود، امثال علی یک درآمد متوسطی داشتند و می

رفتند؛  یک زندگی معمولی تشکیل بدهند، قطعاً سمت این کار نمی

این را در مورد برادر خودم، با توجه به شناختی که از او داشتم، 

 مطمئنم. او شغل و درآمد نداشت و برای خودش هزار آرزو داشت. 

 

 دوست دارید در پایان چیز دیگری بگویید؟

ها را باز گذاشتند. در چنین  راهه ها را بستند و بی ها راه به نظرم این

هایی که آخرش هم یک  ها به این بیراهه شرایطی، مسلماً خیلی

جالد منتظرشان ایستاده و به اصطالح قصد اصالح دارد، کشیده 

شوند. این کارها نه برای اصالح و ریشه کن کردن اعتیاد، که  می

برای ترساندن مردم است؛ اگر بر خالف میلمان کسی رفتار کند، او 

 ترسیم.  کشیم و از کسی هم نمی را می

رفتن، پول کرایه ماشینش را هم از من 

گرفت. شما کسی که کرایه ماشینش را از  می

گیرد، در نظر بگیرید؛ مشخص  برادرش می

است که توی این کار نبود. یعنی هرچه بوده، 

ی آخر است که  سه هفته-مربوط به آن دو

منزل ما را ترک کرده بود و بعد هم که 

بازداشتش کردند... آن وقت کسانی هستند که 

آوردند.  های میلیاردی درمی از این راه پول

البته خدا را شکر که چنین پولی را نخورد و از 

 این دنیا رفت...! 

اش  واکنش شما و سایر اعضای خانواده به دستگیری

 چه بود؟ 

وقتی که علیرضا دستگیر شد، همه بهت زده شده بودند. انگار 

کرد که چنین  ی ما را برق گرفته بود! هیچ کس فکر نمی همه

ی ما بیفتد. به دلیل وابستگی شدید عاطفی بین  اتفاقی در خانواده

ها به من خبر نداده بودند که حکم اعدام  ما دو برادر، حتی تا مدت

ای،  گفتند ابد خورده است. در این سه سال و خرده گرفته و می

توانستیم بکنیم. حتی وکیل  همه ناراحت بودیم اما هیچ کاری نمی

های  ها پول گفتند وکیل توانستیم برایش بگیریم. می هم نمی

گفت بودن و نبودنشان هم  گیرند و خودِ علیرضا می میلیاردی می

 آید.  کند؛ کاری از دستشان برنمی ها نمی فرقی به حال این پرونده

 دانید؟ ترین تاثیر این واقعه را چه می مهم

که من  ترین تاثیر، خالء وجود علیرضا است؛ این مهم

باید بعد از این، دنیا را بدون علی سر کنم و این برایم غیرممکن 

ی ما را  کند]. از طرف دیگر این حکومت همه می  است...[گریه

گردیم که  تر کرده است. من و برادرهایم دنبال فرصتی می جری

بتوانیم تقاصش را بگیریم! در واقع با این کارشان یک حس انتقام 

 اند. کل فامیل و دوستانش جری شدند...  گیری در ما گذاشته

رسد که شما موافق عملکرد برادرتان  به نظر می

کنید چه مجازاتی باید  نبودید. با این حال، فکر می

 شد؟  برایش در نظر گرفته می

دانستم، که حاضر بودم هر دو پایش  البته که موافق نبودم. اگر می

ترین تاثیر، خالء وجود  مهم
که من باید بعد از این،  علیرضا است؛ این

دنیا را بدون علی سر کنم و این برایم 
کند]. از طرف  می  غیرممکن است...[گریه

تر  ی ما را جری دیگر این حکومت همه
کرده است. من و برادرهایم دنبال فرصتی 

گردیم که بتوانیم تقاصش را بگیریم!  می
در واقع با این کارشان یک حس انتقام 

اند. کل فامیل و  گیری در ما گذاشته
 دوستانش جری شدند... 



 های بینابین های زندان یا مجازات جایگزین

65شماره   
 مهر

1395 

ی ویژه
پرونده 

 
ب

ی کتا
 معرف

71 

های حقوقی و عضو  ی مطرح عرصه دکتر محمد آشوری، چهره

ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  دانشکده حقوق کیفری گروه

ی علوم جنایی  ی دکترای خود در حوزه تهران است. وی که دوره

های مختلف  را در فرانسه گذرانده است، به مسائل حقوقی گروه

اعم از زنان، کودکان و نوجوانان با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی 

 پردازد. ها می آن

های زندان یا  جایگزین” یکی از آثار این حقوقدان برجسته، کتاب 

به عنوان طرح مشترک ستاد مبارزه با مواد “  های بینابین مجازات

مخدر ایران و دفتر مقابله با مواد و جرایم سازمان ملل متحد 

(UNODC)  است و در واقع دکتر آشوری مجری این طرح

ی این کتاب با هدف تکمیل خالءهای قانونی  است. تهیه

هماهنگ با موازین بین المللی و افزایش کارایی و مهارت قضایی 

های ایران  چنین افزایش قابلیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر و هم

ی استرداد مجرمین و مسائلی از این دست صورت گرفته  در زمینه

 است.

با “ تعلیق مراقبتی”در ابتدای کتاب مذکور که در جای جایِ آن به 

“ نظارت الکترونیکی”و “ بازپروری مجرمان”تکیه بر مواردی چون 

زندانی کردن مجرمان به عنوان ” پرداخته شده، آمده است: 

ای چندان طوالنی ندارد.  واکنشی رسمی و متداول جامعه، پیشینه

دهد که با تمام اصالحاتی که در  مطالعات جرم شناسانه نشان می

ی گذشته صورت گرفته و به بهبود  ها طی دو سده رژیم زندان

ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و  نسبی شرایط فیزیکی زندان

موثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم 

های  های زندان ها در ابتدا با جایگزین نداشته است. این جایگزین

ها به تدریج  کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد، ولی جایگزین

 “. توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد

صفحه تنظیم شده و در  293فصل و  3کتاب در قالب دو بخش، 

های سنتی  مجازات زندان و جایگزین” بخش اول تحت عنوان 

، به مباحثی از جمله: زندان در بستر تاریخ، زندان و “ آن

های آن در پرتو اندیشه و نظر، بازداشت موقت و برخی از  جایگزین

های سنتی مجازات زندان پرداخته  های آن و  جایگزین جایگزین

 شده است.

های نوین  مجازات زندان و جایگزین” بخش دوم آن نیز با عنوان 

ی تعویق تعقیب  دهد: بحث درباره ، این عناوین را توضیح می“ آن

گری در کشورهای مختلف،  با تاکید بر حقوق فرانسه، میانجی

خدمات اجتماعی،  -تعلیق مراقبتی فشرده، کار عام المنفعه

های روزانه، بازداشت خانگی یا حبس در منزل، نظارت  جریمه

 اصالحی و درمان. -های آموزشی الکترونیکی، پادگان

که اثری در “  های بینابین های زندان یا مجازات جایگزین” کتاب 

های  نوع خود بی نظیر است، برگرفته از آخرین تحقیقات و یافته

ی آن در حال حاضر توسط کشورهای  علمی است که بخش عمده

 شود.  توسعه یافته یا در حال توسعه به کار گرفته می

ی حقوقی و پیچیده  که به یک مسئله این کتاب، علی رغم این

پردازد، نگارشی سلیس و روان دارد و به همین خاطر آن را  می

نباید صرفاً اثری متعلق به پژوهشگران و عالقه مندان به 

های حقوق و جرم شناسی دانست؛ علی رغم گذشت سیزده  رشته

چنین  سال از اولین چاپ، خواندن آن به فعالین حقوق بشر و هم

های جامعه شناسی و روان شناسی، توصیه  عالقه مندان به حوزه

 شود.  می
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