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تاریخ پذیرش2393/27/05 :

چکیده
سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی ،قضایی ،اجرایی و مشارکتی انعکاس مییابد که در این
میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند .مطالعاله سیاسالت
تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر ،امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فالراهم مالیآورد .در
این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینالی و قضالایی ایالران در قبالال جالرائم مالواد مخالدر بالا چاله
آسیبهایی مواجه است؟ و اصول حتمیت و قطعیت مجالازاتهالا در سیاسالت جنالایی ایالران چاله جایرالاهی
دارند؟ بعد از کنکاش به این نتیجه رسیدیم که سیاست جنایی تقنینی دایر بر سالرکوب ،تشالدید مجالازات و
تعیین مجازات های نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد پذیرش و اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نررفتاله
است و به دنبال آن اصول حتمیت و قطعیت مجازاتها در رویکرد قضایی بهدالیل عدیده ازجملاله اسالتفاده
بیرویه و بیضابطه از نهادهای فردیکردن مجازات مختل شده است.
واژگان کلیدی :سیاست جنایی تقنینی ،سیاست جنایی قضایی ،مجالازات نامتناسالب ،حتمیالت و قطعیالت
مجازات ،شدت مجازات

 .2عضو هیئت علمی دانشراه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه حقوق جزا و جرم شناسی .پست الکترونیکabbasali.akbari@iauasrb.ac.ir :

91

Downloaded from sh-addiction.ir at 21:12 +0330 on Monday November 12th 2018

جستاری در آسیبشناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

مقدمه

امروزه پدیده بزهکاری مواد مخدر مرزهای کشور را در نوردیده و به یالک بحالران جهالانی تبالدیل
شده است؛ جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر جالزء جالرائم سالازمانیافتاله و دارای وصالف فراملالی
از آن و تزریق به اقتصاد کشورها ازجمله مهالمتالرین معضالالت کشالور و جامعاله جهالانی محسالوب
میشود .برای ریشهکنکردن این غده سرطانی که بهداشت و سالالمت و اقتصالاد جوامال بشالری را
سخت باله مخالاطره انداختاله اسالت اقالدامات سالرکوبررانه ازطریالق اعمالال مجالازات سالنرین بالرای
مرتکبان این جرائم اگرچه در بعضی از موارد الزم است ولی بههیچوجه کافی نیست.
اصطالح «سیاست جنایی» که عموما به پروفسور آلمانی فویرباخ ( )2223نسبت داده میشود
بالالا «سیاسالالت کیفالالری» بالالوده و شالالامل «مجموعالاله شالیوههالالای

در مفهالالوم مضالیق آن متالالراد

سالالرکوبرر م الیشالالود ک اله دولالالت بالالهوس الیله آن در مقابالالل جالالرم واک النش نشالالان م الیدهالالد»
91

(نقل از حسینی .)2323 ،با وجود این ،امروزه شاهد بس سیاسالت جنالایی در معنالای وسالی آن
هستیم بنابراین سیاست جنایی در معنای وسی خود عبارتست از «مجموعاله روشهالایی کاله

Vol. 1, No. 2, Summer 2014

دوره  ،1شماره  ،2تابستان 1131

هیئت اجتماع( 2دولت و جامعه) با توسل به آنهالا پاسالخهالای 0خالود را باله پدیالده مجرماناله

3

سازمان میبخشند» (دلماس مارتی .)2322 ،بنابراین مطالعه کنونی سیاست جنالایی نیالز برمبنالای
همین مفهوم موس تجلی یافته است .بدیهی اسالت کاله حقالوق کیفالری (سیاسالت کیفالری)
همواره نقش محوری در سیاست جنایی را ایفا میکند ولالی در کنالار آن شالیوههالای دیرالر
کنترل و پاسخدهی به پدیده بزهکاری (جرم و انحالرا ) اعالم از دولتالی و جالامعوی مالورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
سیاسالالالت جنالالالایی از لحالالالاظ کالالالاربردی در چهالالالار سالالالطح مختلالالالف تقسالالالیم مالالالیشالالالود:
 -2سیاست جنایی تقنینی که همان تدبر قانونرذار در مورد جرم و واکنش علیاله آن اسالت؛
 -0سیاست جنایی قضایی که در واق نحوه برخورد و برداشت مراجال قضالایی از سیاسالت
 .2هیئت اجتماع برگردان « » Corps Socialاست کاله خالانم دلمالاس مالارتی آنرا بالهمنظالور افالاده معنالای موسال شالامل
مجموعه «دولت» و «جامعه مدنی» بهکار برده است.
3. Criminal Phenomenon

2. Responses
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(جهانی) است و بهلحاظ توسعه روزافزون آن در بعد داخلی و خارجی ،تطهیالر درآمالدهالای ناشالی
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جنایی تقنینی است؛  -3سیاست جنایی اجرایی کاله عبالارت از نحالوه دریافالت و چرالونری
اجالالرای قالالوانین و احکالالام قضالالایی در مالالورد کنتالالرل جالالرم و واکالالنشهالالای ضالالد آن اسالالت و
جنایی پیشین.
بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق

سیاست جنایی هر کشور نسبت به پدیده مجرمانه با تمام ابعاد خود در سطوح مختلف تقنینالی،
قضایی ،اجرایی و مشارکتی انعکاس مییابد که در این میان سیاست جنالایی تقنینالی و قضالایی
نقش اساسی در ترسیم سیاست کیفری ایفا میکنند .مطالعاله سیاسالت تقنینالی و قضالایی ایالران
درخصوص جرائم مواد مخدر از این نظالر واجالد اهمیالت اسالت کاله امکالان ارزیالابی سیاسالت
جنایی حاکم و شناسایی آسیبهالای آن را در راسالتای بهبالود و ارتقالای آن فالراهم مالیآورد.
ترسیم سیاست جنالایی اصالولی و صالحیح توسال مقالنن و همسالویی کامالل مجموعاله دسالتراه
قضایی با خواست و اراده قانونگذار در اجرای قالوانین موضالوعه ،راه مبالارزه بالا پدیالده شالوم
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مواد مخدر را هموار میسازد .بنابراین برای نیل باله ایالن هالد  ،بررسالی و مطالعاله دو الیاله از

مسائلی که در این تحقیالق بالهدنبالال ارائاله پاسالخ مناسالب باله آنهالا هسالتیم عبالارت اسالت از:
 -2سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در بعد کیفری در قبال جرائم مالواد مخالدر بالا چاله
آسیبهایی مواجه است؟ و  -0اصالول حتمیالت و قطعیالت مجالازاتهالا در سیاسالت جنالایی
قضایی چه جایراهی دارد؟
در پاسخ به سؤاالت یادشده ،فرضیههای زیر متصور است -2 :سیاست جنالایی تقنینالی دایالر
بر تشدید مجازات و تعیین مجازاتهای نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد اقبال سیاست
جنایی قضایی قرار نررفته و بین این دو الیه از سیاست جنایی همسویی و هماهنری وجالود
ندارد؛  -0بهلحاظ عدم هماهنری رویکرد قضایی با سیاست جنایی تقنینی ،اصالول حتمیالت
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سطوح سیاست جنایی (تقنینی و قضایی) و آسیبشناسی آن ضروری است.
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 -0سیاست جنایی مشارکتی که عبارت اسالت از مشالارکت جامعاله مالدنی در سیاسالتهالای

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

و قطعیت مجازاتها در سیاست جنایی قضایی بهطرق مختلف از جمله اسالتفاده بالیرویاله و
بیضابطه از نهادهای فردیکردن مجازات بهطور جدی مختل شده است.
موضوع این تحقیق «جستاری در آسیبشناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخالدر»
حالالاکم بالالر جالالرائم مالالواد مخالالدر و بعالالد سیاسالالت جنالالایی قضالالایی(رویکرد قضالالایی) و
باالخره جایراه اصول حتمیت و قطعیت مجازاتهالا در رویکالرد قضالایی مالورد کنکالاش و
آسیبشناسی قرار گرفته است.
الف -سیاست جنایی تقنینی حاکم بر جرائم مواد مخدر

سیاسالت جنالالایی تقنینالالی بالالهعنالالوان نخسالالتین الیالاله سیاسالالت جنالالایی عبالالارت اسالالت از :تالالدبر و
چارهاندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسالخ باله آن کاله بالا توجاله باله وابسالتری سیاسالت
جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالتهای مختلفی به خود میگیرد .سیاست جنایی تقنینالی
011

سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرائم و مجازاتها و بالهطالورکلی
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نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است (نجفیابرندآبادی.)2379 ،
در ایران با توجه باله مقالررات جالرائم مالواد مخالدر مالیتالوان گفالت متالولی و مرجال اصاللی
سیاست گذاری در اینخصوص مجم تشخیص مصلحت نظام است .سیاست جنایی تقنینی
فعلی در مورد جرائم مواد مخدر به استثنای پدیده اعتیاد عمدتا مبتنی بر شدت مجالازاتهالا
نظیر اعدام ،حبس ابد و دادرسی افتراقی غیرعادالنه است .قانونگذار خواسته یا ناخواسته با
وض مجازاتهای سنرین و شدید ،سیاست جنایی صفر مداراگرایاناله 2یالا بالدون تسالامح را
در پیش گرفته است ولی نتایج بهدست آمده نشان میدهد که اهدا

مورد انتظالار حاصالل

نرردیده است.
 .2روش «صفر مالدارا یالا سالرکوب محال

» ترجماله واژه التالین  Zero Tolerenceاسالت .ایالن روش کاله در ارالر ازدیالاد

خشونتها و ناامنی شهری در برخی از ایالتهای آمریکا چون نیویورو بهکار گرفته شده بالود و نتالایج مثبتالی هالم درپالی
داشت توس برخی جرمشناسان فرانسوی مورد توجه و ستایش قرار گرفت؛ در ایالن روش قالانونگالذار باله پلالیس و دیرالر
کارکنان نظام عدالت کیفری ،اختیار مبارزه سختگیرانه و سرکوبی داده بود بهنحویکه بایالد گفالت هالیچگوناله تسالامح و
تساهلی در مبارزه با بزهکاران در نظر گرفته نمیشد.
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است که در سه قسمت بهطور مختصر به آن پرداخته شده است .اول سیاست جنایی تقنینالی
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سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر اساسا مبتنی بر سیاست سرکوب و کیفر اسالت و
بهلحاظ وجود دادرسالی کیفالری خالاص و محدودکننالده و در عالین حالال مضالر باله حقالوق
دادرسی نمیتواند مفید و مورد حمایت اندیشالمندان و عالمالان سیاسالت جنالایی واقال شالود
چراکه در حقوق کیفری افتراقی یا دادرسی افتراقی یا بهطورکلی سیاست جنایی افتراقی تالا
وقتی که جنبههای سودمندی یا حمایتی یالا ابتکالاری را بالا خالود نداشالته باشالد مالورد اقبالال
جرمشناسان و حقوقدانان قرار نمیگیرد بهویژه اینکاله سیاسالت جنالایی امالروزی بالهمعنالای
وسی خودش تحت تأریر یافتهها و آموزههای جرمشناسی و حقالوق بشالری در حالال فاصالله
گرفتن از سیاست کیفری مح

است.

سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکالردی دوگاناله مبتنالی بالر تمالایز میالان دو
پدیده اعتیاد و قاچاق و جرائم مرتب با آن پیروی میکند بالهگونالهای کاله در مالورد اعتیالاد
«سیاست بازپروری و درمان» را روا میدارد و برعکس در قلمرو قاچاق ،تطهیالر و  ...بیشالتر
بر «سیاست سرکوبی» تأکید میکند (نجفی ابرندآبادی.)2320 ،
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یکی از اصولی که همواره باید در وض قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد این است کاله

شدیدتری می طلبالد و بالرعکس عملالی کاله دارای قالبح اجتمالاعی کمتالری اسالت مجالازات
خفیفتری را میطلبد .در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر این مهم بههیچ عنوان مشاهده
نشده است .افکار عمالومی باله مجالرم مالواد مخالدر و مجالرم سالایر اعمالال مجرماناله ازجملاله
کالهبرداری ،تجاوز به عنف ،سرقت و  ...یکسان نراه نمالیکننالد و اعتقالاد دارنالد کاله قالبح
اجتماعی جرائم مواد مخدر در مقایسه با سایر جرائم به مراتب پایینتر اسالت و قالانونگالذار
ایران با وض مجازاتهای سنرین برای جرائم مواد مخدر از این اعتدال تجاوز نموده و در
تعیین مجازات ،تناسب الزم را نیز رعایت نکرده است.
سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره مبتنی بر سرکوب ،شالدت
مجازاتها و عدم تناسب آنهاست بهنحویکه در تعیین مجازاتها به میالزان قالبح اجتمالاعی
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جرمانراری و شدت و ضعف مجازات باید با میزان قالبح اجتمالاعی عمالل مجرماناله در نالزد
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متهمان این جرائم ،آیین دادرسی افتراقی را به خود اختصاص داده است .البتاله چنالین روش

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

عمل ،کرامت انسانی ،موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیالارهالای تناسالب تلقالی
میشوند توجه کافی نکرده است .وض مجازاتهالای اعالدام و حالبسهالای طالوالنیمالدت
تناسب و اهدا

مجازاتها بهخصوص ارر بازدارندگی آن میکند.

در تعریف مجازاتهای نامتناسب گفته میشود مجازاتهایی هستند که بدون توجه به نالوع و
میزان صدمه وارده ،اهمیت مطلق و نسبی جرائم ،نوع جالرم ارتکالابی ،خصوصالیات شخصالیتی
مجالالرم و تقصالالیر بالالزهدیالالده وضالال یالالا اعمالالال مالالیشالالوند( .حبیالالبزاده و رحیمالالینالالژاد.)2327 ،
بنا بر مبنای ترکیبی مجازات ،طبیعتا تناسب آن با جرم و مجرم ،اصول تالوزیعی مجالازات را
تشکیل میدهد .برای ایجاد تناسب مجازات بالا جالرم ،چالارهای جالز دسالتهبنالدی دو طالر
تناسب بر مبنای مالوهای از پیش تعیینشده نیست .حقوق عرفی الروی خود را عمدتا بر
جرائم دارای بزهدیده مشخص بنا کرده است (استانداردهای زندگی افالراد) ،امالا بالا توسالعه
این الرو ،معیار آن را به جرائم بدون بزهدیده مشالخص ،یعنالی جرائمالی کاله در درجاله اول
011

جامعه را مورد آسیب قرار میدهند تسری داد همین کار برای دسالتهبنالدی مجالازاتهالا نیالز
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قابل انجام است (یزدیان جعفری.)2392 ،
باید مجازاتها با یکدیرر هماهن

و متناسب باشد؛ از عملی که صدمه بیشتری باله جامعاله

وارد میآورد بیشتر باید احتراز و جلوگیری کرد تالا عمالل کوچالکتالری کاله کمتالر لطماله
میزند ،این موضوع امری ضروری است (منتسکیو.)2390 ،
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مالواد مخالدر در خیلالی از مالوارد بالین کسالی کاله مقالدار
ناچیزی از مواد مخدر مثل هروئین ( 32گرم) را خریدوفروش نماید و کسالی کاله بالهعنالوان
سردسته باند قاچاق مواد مخدر در خریدوفروش صد کیلو مالاده هالروئین دخالالت مالیکنالد
فرقی قائل نشده است و مجازات هر دو را اعدام تعیین کرده است!؟ حتالی در اعمالال اصالل
فردیکالردن مجالازات (تعیالین مجالازات متناسالب) ،دسالت قضالات دادگالاههالای انقالالب را
محدود کرده است .طبیعی است که قضات دادگاهها که معتقالد بالهشالدت مجالازات نیسالتند
تمالایلی باله اعمالال مجالالازاتهالای غیرمتناسالب و خالارج از اسالالتحقاق قالانونگالذار ندارنالالد و
نخواهند داشت.
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برای خیلی از این جرائم ،حکایت از سیاست سرکوب و طرد مرتکبان آنها بدون توجاله باله

عباسعلي اکبري

اگر این نظریه (بازدارندگی مجالازات اعالدام) کالارایی داشالت بایالد تحمیالل مجالازاتهالای
سنرین به مجرمان ،مان تکرار جرم میشد و کسانیکه به مجازاتهای خفیفتری محکوم
گرفته است خال

این ادعا را نشان میدهد (کاوادینو و دیرنان .)2329 ،آیا «حیات» و «جالان»

بهعنوان ابزاری برای پرداخت دین به جامعه محسوب میشود و مجالازات اعالدام را بالا ایالن
بهای سنرین میتوان سنجید؟ پاسالخ باله ایالن پرسالش ،شالبههبرانریالز و دشالوار خواهالد بالود
(داوودیگرمارودی.)2323 ،
یکی از توجیهات اساسی مجازات ،عادالنهبودن آن است و این مهم جز از طریالق برقالراری
تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانونگذار تلقی میشود میسر و ممکن نخواهد بالود.
معلوم نیست قانونگذار ایران چرونه و با چه توجیهی برای خالردهجالرائم مالواد مخالدر کاله
توس افراد پاییندست واق میشوند مجازات سنرینی مثل اعدام یا حبس ابد وضال کالرده
است؟! بنابراین تردیدی باقی نمیماند که قانونگذار ایران با وض مجازاتهالای شالدید در
مورد جرائم مواد مخدر بالهلحالاظ عالدم رعایالت اصالل تناسالب ،غیرعادالناله و فراتالر از حالد
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استحقاق عمل نکرده است! یکی از مؤلفههالای جالرمانرالاری ،همسالویی مجالازات جالرم بالا

و دستاندرکاران امر خطیر مبارزه با مواد مخدر قرار نریرد .اینجاست که اهدا

مقنن در

مبارزه با جرائم مواد مخدر با شکسالت مواجاله مالیشالود .افکالار عمالومی بالههالیچوجاله قالبح
اجتماعی جرائم قتل عمد یا تجاوز باله عنالف را در مقایساله بالا فالروش  32گالرم هالروئین در
داخل کشور که مجازات همری اعدام است به یک میزان بر نمیتابد .عدم رعایالت تعالادل
و توازن در جرمانراری مواد مخدر توس قانونگذار بر مبنالای تناسالب مجالازات بالا جالرم،
بهروشنی نمایانرر انحرا

قانونگذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطهمند است.

بدین ترتیب شدت مجازاتها و عدم تناسب آنها با خیلی از جرائم مالواد مخالدر عالالوه بالر
آنکه خال

اصول عدالت و فردیبودن مجازاتها است در عمل موجب بدون اجراماندن

و لوثشدن بعضی از مجالازاتهالا مثالل اعالدام و حالبس ابالد و در نتیجاله تجالری بسالیاری از
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شود .چهبسا مجازاتهای ناهماهن

با افکار عمومی ،مورد اقبال مردم بهخصالوص قضالات
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میزان قبح اجتماعی آن است تا اینکه عادالنهبودن مجالازات و تناسالب آن بالا جالرم توجیاله
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میشوند نرخ تکرار جرم در میان آنها بیشتر مالیشالد .تحقیقالاتی کاله در انرلسالتان صالورت

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

مرتکبان این جرائم شده است .با این وجود دیدگاه قانونگذار مبتنی بر شدت مجالازاتهالا
بدون توجه به جوانب ضروری آن در مبارزه با جرائم مواد مخدر با شکست جالدی مواجاله
بررسیهای علمی روانشناسان و جامعهشناسان و جرمشناسان نشان داده است کاله شالدت و
سختگیری در سیاستهای مبتنی بر سالرکوب ،چنانچاله بالهطالور دایمالی و در طالول زمالان
صورت پذیرد و جنبه برنامهریزیشده و زمانبندی مشخصی نداشته باشالد ارالر بازدارنالدگی
خود را از دست میدهد (باصالری .)2329 ،ضالمن ایالنکاله سالختگیالری و اعمالال شالدت در
مجازاتها ممکن است شایستری دولت را در توزیال عالدالت زیالر سالوال ببالرد و در عمالل
موجب تشویق افراد به بزهکاری میشود (سنا و سیرل.)2999 ،
ب ـ سیاست جنایی قضایی حاکم بر جرائم مواد مخدر
014

سیاست جنایی قضایی یعنی نحالوه اسالتنباط و برداشالت دسالتراه قضالایی از سیاسالت جنالایی
تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوط اسالت کاله از اصالل متغیربالودن تفسالیر قواعالد
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حقوق کیفری نشأت میگیرد .نحوه دریافت گفتمان سیاست جنایی قانونگذار توس قالوه
قضائیه و نیز چرونری اِعمال و اجرای سیاست جنایی تقنینی توسال مراجال قضالایی ،بدناله
سیاست جنایی قضایی را تشکیل میدهد (نجفی ابرندآبادی.)2379 ،
موفقیت و اجرای مطلوب قوانین جزایی بهخصوص قانون مبارزه با جالرائم مالواد مخالدر در
گرو همسویی رویکرد دستراههای قضایی و انتظامی با خواسالته و اهالدا
تقنینی است .بهعبارت دیرر اهالدا

سیاسالت جنالایی

و اراده قالانونگالذار در اجالرای کامالل قالانون کیفالری

توس دستراههای عدالت کیفری اعم از قضایی و انتظامی نمایان میشود .طبیعی است که
اگر این همسویی بین مراج تقنینی و قضایی وجود نداشته باشد یا متزلزل شود بیشک امر
مبارزه با جرائم مختل شده و از مسیر مد نظر خارج خواهد شد .بهخصوص زمانیکه قالانون
جزایی از نظر توجیه اجالرای مجالازات ،منطبالق و هماهنال

بالا بالاورهالای دسالتانالدرکاران

دستراه عدالت کیفری بهویژه قضات که متأرر از افکار عمومی جامعه هستند نباشالد تبالدیل
به یک قانون خنثی و ناموفق خواهد شد و بههمین دلیل است که مجلس قالانونگالذاری در
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شده است اگرچه در مقط خاصی بهصورت استثنایی موفقیتآمیز بوده است.

عباسعلي اکبري

تصویب قوانین مربوط به مجازات باید بالا تأسالی از میالزان قالبح اجتمالاعی جالرائم ،ضالمانت
اجراهایی را مقرر کند که دستراههای قضایی و انتظالامی در اجالرای آن بالا اخالتالل مواجاله
در اجرای مجازات منطبق نباشد.
قضات در عمل مجری قانوناند و هر آنچاله قالانون برویالد الجالرم بایالد اجالرا کننالد امالا در
صدور آرای قضایی ،نیروی دیرری نیز دخالالت دارد .نیرویالی کاله در مقابالل جبالر بیرونالی
قانون از ندای درونی بشر بر میخیزد و آن ندای درونی ،وجالدان دادرس اسالت کاله از وی
میخواهد رأی را با عدالت منطبق سازد ،چه همواره قوانین عادالنه بالهنظالر نمالیرسالند و بالا
عدالت منطبق نیستند (گودرزی.)2322 ،
رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعالدام ،بالهخصالوص در سالالهالای اخیالر از خالود
نرمش بیشتری نشان داده است ،برای مثال از بین  205هزار پرونده مربالوط باله مالواد مخالدر
که طی سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است 0222 ،فقره آن منجر به صالدور حکالم
اعدام برای متهمان شدهاند و این تعداد فق نهدهم درصد پروندههای جامعه آمالاری مالورد
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آزمون را تشکیل میدادهاند .از این تعالداد حکالم اعالدام نیالز فقال دوازده درصالد باله اجالرا

در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر به جرأت میتوان گفت بیش از نصف احکالام اعالدام
صادره از دادگاههای انقالب در دادستان کل کشور یا دیوان عالی کشور نق

مالیشالود و

قابل توجه اینکه بیش از نصف احکام اعدام تأیید شده درنهایت مورد عفو و تخفیالف قالرار
میگیرند؛ بنابراین درصد خیلی کمی از مجرمانی کاله طبالق قالانون مسالتحقق اعالدام هسالتند
اعدام میشوند و این دلیل روشنی بالر عالدم همسالویی سیاسالت جنالایی قضالایی بالا سیاسالت
جنایی تقنینی (خواسته قانونگذار) و در نتیجه ناموفق و خنثالیشالدن قالانون مبالارزه بالا مالواد
مخدر است .عدم تبعیت سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی به این معنالی اسالت
که قانونگذار در وض قانون به بیراهه رفته است و در عوض ،انصا طلبی قضات بهلحالاظ
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کشور نق

شدهاند (ستاد مبارزه با مواد مخدر.)2379 ،
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گذاشته شده است و بقیه آنان یا مشمول عفو واق شده و یا بهدلیل واقال بینالی دیالوان عالالی

Downloaded from sh-addiction.ir at 21:12 +0330 on Monday November 12th 2018

نشوند و این اختالل زمانی برجسته خواهد بود که قانون جزایی با باورهای کیفالری قضالات

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

مشاهده عینی وقای اجتمالاعی و امکالان درو درسالتتالر و بهتالر از ایالن وقالای  ،راه اعمالال
انحرافی سرکوبگرانه قانونگذار را در عمل سد میکند (رحمدل.)2325 ،
میدانند ،تهدید به مجازات و احتمال آن را کمتر محاسبه میکنند ،زیالرا معتقدنالد مقامالات
قضایی آنقدر منصف هستند که قواعد مکتوب غیرعادالنه را اجالرا نکننالد و اگالر بپالذیریم
که مقامات قضایی نیز از همالین مالردم هسالتند ،ایالن اعتقالاد چنالدان هالم موهالوم نیسالت.آنها
معتقدند قانونگذار در این موارد مرتکب خطا شالده اسالت پالس ایالن تهدیالد رسالمی نبایالد
لحاظ شود (رابینسون .)0220 ،چون قضات پیش از آنکه حامی و مجری قوانین باشند انسالانند
و به حکم طبیعت خود ،میل دارند قانون را به گونالهای تفسالیر کننالد کاله بالا عالدالت منطبالق
باشد .قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم میگیرد ولی بهعنوان «انسالان» از محالی
متأرر میشود (کاتوزیان.)2377 ،
011

مالحظه میشود سیاست جنایی قضایی چقدر با سیاست جنایت تقنینی فاصله دارد .قضالات
سعی میکنند به هر نحو ممکن راهی را برای فرار از اجرای مجازات بسالیار سالنرین اعالدام
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پیدا کنند .عدم تبعیت سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی باله ایالن معناسالت کاله
قانونگذار در وض قانون به بیراهه رفته اسالت .اگالر قالانونگالذار در یالک اتالاق شیشالهای و
بدون توجه به واقعیات جامعه اقدام به تصویب قانون کنالد و تنهالا بالا وضال مجالازات بسالیار
سنرین و بدون توجه به علل و فق با توجه به معلولها قانونگذاری نماید و خیال کند کاله
با اعدام چند نفر قاچاقچی که خود معلول بهشمار مالیآینالد و ناله علالت ،مالیتوانالد باله حالل
مشکل بپردازد ،راه اشتباهی را انتخاب کرده است (رحمالدل .)2329 ،در همالایش بالینالمللالی
مواد مخدر در تهران ،مجازات اعدام که از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قالرار گرفالت
مورد تردید واق شد و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینالی در ایالران
از جملالاله دالی الل ضالالرورت تجدی الدنظر در مجالالازات مالالذکور تلق الی شالالد .پیشالالنهاد ارسالالال
محکومیت به اعدام از سوی قضات صادرکننده احکام اعدام با هد

تبالدیل آن باله حالبس

ابد توس دیوان عالی ک شالور ،بالا توجاله باله وضال خالاص برخالی از محکومالان کاله مجالری
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در موادی که تهدید به مجازات از قواعدی ناشالی مالیشالود کاله مالردم آنهالا را غیرعادالناله

عباسعلي اکبري

تشکیالت تبهکاری خارج از کشورند ،قرینهای بر عدم اعتقاد قضات به این مجالازات تلقالی
مالیشالالود .ظالالاهرا در پاکسالتان نیالالز ،از طریالالق تجدیالالدنظر در احکالام اعالالدام و تبالالدیل آن بالاله

ج -جایگاه اصول حتمیت و قطعیت مجازاتها در سیاست جنایی قضایی

اصول حتمیت و قطعیت اجرای مجازاتها که از ایالدههالای سالزار بکاریالا در کتالاب رسالاله
جرائم و مجازاتها میباشد جایراه قابل قبولی در موفقیت قالوانین کیفالری و بازدارنالدگی
کیفرها دارد .حتمیت و قطعیت مجالازاتهالا باله ایالن معنالی اسالت کاله مالردم و بالهخصالوص
مجرمان باور قطعی داشته باشند که هرکس مرتکب جرمی شود بدون تردیالد و بالهصالورت
حتمی طی حکم قطعی غیرقابل نق

 ،به مجازات خواهد رسید.

حتمیبودن عقوبتی حتی معتدل ،همیشه تأریر شدیدتر از ترس از مجالازاتی مالوحش کاله امیالد
رهایی در آن راه دارد بهجا میگذارد؛ زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد مالیمترین رنجهالا
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روح بشر را متوحش میکند ،هرچه کیفرهالا مالیالمتالر باشالند ضالرورت تالرحم و عفالو کمتالر
احساس میشود؛ خوشا ملتی که رحم و عفو را شوم میپندارد! شفقت ،فضیلتی که گاه دیالده

آیین دادرسی نظم و سرعت خواهالد داشالت رانالده شالود .تالرحم فضالیلتی اسالت کاله شایسالته
قانونگذار است نه مجری قانون و باید در قانون تجلالی یابالد ناله در احکالام خالاص .زیالرا اگالر
مردم دریابند که می توان از سالر تقصیراتشالان گذشالت و مجالازات نتیجاله ضالروری اعمالشالان
نیست امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش مییابد (بکاریا.)2377 ،
بهجای تأکید در استفاده از کیفرهای بدنی سنرین که تاکنون مؤرر واقال نشالده اسالت بایالد
دستاندرکاران مواد مخدر را در مقابل دو امر حتمیت و قاطعیت در امور کیفری قالرار داد
تا از ارتکاب جرم منصالر

شالوند .حتمیالت در کشالف جالرم و قاطعیالت در اجالرای کیفالر

متناسب با قبح و زیان اجتماعی جرم حتالی باله مقالدار کالم (گلالدوزیان .)2322،بالهعقیالده اکثالر
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است و باید از حریم یک نظام قانونگذاری کامالل کاله در آن کیفرهالا مالیالم خواهالد بالود و
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میشود در نهاد هیئت حاکمه جایرزین فضائلی شده که برای ایفای وظالایف حکمرانالی الزم
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مجازات حبس ،سعی بر رعایت تناسب بین جرم و مجازات میشود (آشوری.)2390 ،

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

علمای حقوق ،ارر مجازات مالیمی که اجرای آن با حتمیت و قطعیت مواجه باشد بیشالتر از
مجازات شدید و سنرینی است که اجرای آن بنالا باله دالیالل مختلالف متزلالزل اسالت .حتالی
با حتمیت و قطعیت اجرا شود ارربخشالی آن باله مراتالب بیشالتر از وضالعیت فعلالی اسالت کاله
مجالالالالالازات اعالالالالالدام در مالالالالالورد تعالالالالالداد انالالالالالدکی از مجرمالالالالالان مالالالالالواد مخالالالالالدر
(بیشتر مجرمانی که در جرائم مواد مخدر خردهکار هستند) اعمال مالیشالود .البتاله نرارنالده
به شدت مجازاتهای نامتناسب که حتی اگالر بالهطالور قطال و حالتم اجالرا شالوند ،اعتقالادی
ندارد ،زیرا ارربخشی اجرای مجازاتهای شدید بهصورت مقطعی بوده و نمیتواند بهعنوان
یک قاعده کلی در درازمدت نتیجهبخش باشد.
از دیدگاه فلسفی و نظری نئوکالسیکهالای نالوین ،سالزادهی بالهمعنالی جلالوگیری از تزلالزل و
سستی در اجرای مجازاتها و گسترش عفو محکومان و آزادی مشروط و سایر تأسالیسهالای
011

ارفاقی نیست که به قطعیت و حیثیت مجازاتها لطمه وارد میسازد ،با توجه به اصالل تناسالب،
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توسل به شیوههای جایرزین مجازات کامال منتفی نیست (فرجاللهی.)2329 ،
تضمین حتمیت اجالرای مجالازات ،مسالتلزم هزینالههالای زیالادی در سالطح پلالیس و دسالتراه
قضایی است تا دستریری و مجالازات سالری مرتکبالان جالرائم تالامین شالود .کارکنالان کالم،
دستمزدهای ناکافی ،نداشتن واحدهای کافی پلیس ،بهخصوص پلالیس سالیار در شالب و در
مواق خطرات و بالیای عمومی یا ناامنیهالای سیاسالی و اجتمالاعی ،همچنالین نبالود قضالات
کارآزموده و کافی جهت تسری در رسیدگی و صدور حکم ،همری از عاملهای مخالرب
چن الین حتمیت الی اسالالت و نی الاز بالاله سالالرمایهگالالذاری طالالوالنیمالالدت انسالالانی و مالالالی دارد؛ در
غیراینصورت متولیان اجرای مجالازات مجبالور خواهنالد بالود تالا ضالعف خالود را بالا شالدت
برخورد با معدود افرادی که دچار قانون میشوند جبران کنند .بهنظر میرسد چنانچه نقشی
برای ارعاب یعنی ترس ناشی از وجود و اجرای مجازات بالهنحالویکاله فالرد را در ارتکالاب
جرم مجبور به در نظرگرفتن آن کند قائل باشیم ،باید آن را فقال ناشالی از وجالود دسالتراه
کیفری بدانیم نه شدت مجازاتها (صفاری.)2320 ،

Downloaded from sh-addiction.ir at 21:12 +0330 on Monday November 12th 2018

میتوان گفت در جرائم مواد مخدر حتی اگر همان مجازاتهای سنرین بهخصوص اعالدام

عباسعلي اکبري

بهجرأت میتوان گفت در سیستم قضایی ایران اصول حتمیت و قطعیت اجرای مجازات بنا
به دالیل متعدد ازجمله وجود نهادهای عفو خصوصالی ،آزادی مشالروط ،تخفیالف و تعلیالق
اعمالالال نفالالوذ در کالالادر قضالالایی و انتظالالامی ،عالالدم تمایالالل بسالالیاری از قضالالات بالاله اجالالرای
مجازاتهای شدید و سعی در توسل به نهادهای یادشده ،تا حد زیالادی جایرالاه خالود را از
دست داده است و موجب خنثیشدن و ناموفقبالودن خیلالی از قالوانین جزایالی بالهخصالوص
قانون مبارزه با مواد مخدر شده است.
ارر ارعابی و بازدارندگی فق در زمانی بروز و ظهور خارجی مییابالد کاله مجالازات تعیالین
شده در مورد مرتکب حتما اجرا و اعمال شود؛ بنابراین قابل اجرا نبودن کیفر مالیتوانالد در
طول زمان باعث زائلشدن ارر بازدارنالدگی کیفالر و در نتیجاله زوال مشالروعیت آن و حتالی
نظام کیفری شود (صفاری.)2320 ،
نرارنده در مورد دهها متهم جرائم مواد مخدر که وکالت آنها را پذیرفته است به تجربه باله

019

ایالن مهالالم دسالالت یافتالاله اسالالت کاله مجرمالان جالالرائم مالالواد مخالالدر اعتقالالاد راسالالخ بالاله اجالالرای

ابد در ارر نق

حکم در دیالوان عالالی کشالور یالا دادسالتانی کالل کشالور و یالا اعمالال عفالو

خصوصی اجرا نشده است و جالب اینکه خود متهمان یادشده درنهایت باله ایالن بالاور خالود
(نق

مجازاتهای اعدام و حبس ابد) میرسیدند و بر خود نرارنده نیز محرز شالده اسالت

که خیلی از احکام اعدامی که بهدرستی صالادر شالده ،درنهایالت نقال

یالا مشالمول عفالو یالا

تخفیف قرار گرفتهاند .بنابراین بدینترتیب قانون مبارزه با مواد مخدر که کامال بالر شالدت
مجازاتها بنا شده است کارایی و ارر بازدارندگی خود را از دست داده است و بسالیاری از
مجرمان مواد مخدر بعد از تحمل مجازات ،دوباره مرتکب تکرار جرم شدهاند و ایالن دلیالل
روشنی بر شکست جدی قانون مبارزه با مواد مخدر است.
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که در مورد متهمان قبل از آنها ،با وجود صدور محکومیت قطعی ،مجازات اعدام یا حبس
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مجازاتهای شدید از جمله اعدام و حبس ابد ندارند .متهمان (موکالن) بر این بالاور بودنالد
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مجازات و استفاده بیضابطه از آنها ،کندی سرعت عادالنه دادرسیهالای کیفالری ،امکالان

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

بهمنظور رعایت قانونگرایی و مساوات مطلق ،سیاست جنایی مطلالوب آن اسالت کاله بالرای
عمل ارتکابی یک مجازات از میان حالداقل و حالداکثر پالیشبینالی شالده در قالانون انتخالاب
(الزرژ.)2375 ،
کارایی قانون خفیفی که حتمی و قطعی از سوی دادگاهها اجرا شالود بسالیار بیشالتر از قالانون
شدیدی است که قضات از اسالتناد باله آن و اجالرای مفالاد آن نسالبت باله مجرمالان ابالا دارنالد
(ژان پرادل .)2373 ،سرعت نیز اگرچه خود مستقل از لوازم وجود یک نظالام کیفالری مفیالد و
کاراست اما میتواند بالهعنالوان یالک شالرط مسالتقل بالرای تحقالق حتمیالت مجالازاتهالا نیالز
خودنمایی کند .اجرای کیفر اگر همراه با سرعت نباشد و پس از فراموششدن خالود جالرم
توس مردم به اجرا درآید نهتنها ارتبالاط منطقالی مالورد نظالر معتقالدان باله ایالن تفکالر ماننالد
بکاریا ویتنام را با جرم مربوطه پیدا نمیکند بلکه میتواند در اذهان مردم ایجاد شالبهه کنالد
001

(صفاری.)2320 ،
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در دادرسیهای کیفری ایران ،سرعت معقول رسیدگی به جرائم و اتخاذ تصالمیم نهالایی باله
مراتب کندتر است؛ چهبسا پروندههای کیفری وجود دارد که بعد از سهسال هنوز به نتیجاله
قطعی منتهی نشده است و این کندی رسیدگی به جرائم در جرائم مبارزه با مواد مخدر نیالز
کامال محسوس است .خیلی از متهمان جرائم مواد مخدر بیش از یکسال تحالت بازداشالت
موقت قرار دارند و اقدامات تحقیقات مقدماتی ،انجام آزمایشات مالواد مکشالوفه ،شناسالایی
اموال و دارایی متهمان و استعالم سالوابق کیفالری آنطورکاله بایالد و شالاید در مالدت زمالان
معقول صورت نمیپذیرد و این عاملی اسالت کاله مالیتوانالد در حتمیالت و قطعیالت اجالرای
مجازات اختالل جدی ایجاد کند .البته ناگفته نمانالد سالرعت در رسالیدگی نبایالد بالهنحالوی
جلوه کند که کیفیت رسیدگی و احراز واقعیت را تحتالشعاع قرار دهد.
در مقوله دادرسی جرائم مواد مخدر از جهت تجدیدنظرخواهی ،اختصاص تنها یالک مالاده
به این امر مهم و سرنوشالتسالاز و قطعالی معرفالیکالردن قریالب باله اتفالاق محکومیالتهالای
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شود؛ با این اندیشه که چنین عمل ارتکابی باید با یالک کیفالر حتمالی و قطعالی روبالرو شالود

عباسعلي اکبري

مالالواد مخالالدر و بسالالندهک الردن تأییدی اله دو مقالالام بلندپای اله قضالالایی در مالالورد احک الام اعالالدام،
ناعادالنهترین ،خطرناوترین و غیراصولیترین روشی است که قانونگذار برگزیده اسالت
اینکه جلو اعمال نفوذ در قضالات و همچنالین بالهکالارگیری ساللیقههالای شخصالی قضالات را
میگیرد ،احتمال خطا و اشتباه در دادرسی و احراز واقعیت را بهمراتب کاهش میدهد.
از آنجاییکه خصوصیتی در جرائم (مواد مخدر) وجود ندارد تا بتالوان معتقالد باله قالراردادن
این جرائم در صالحیت مراج اختصاصی و نیز متمایزساختن آیالین دادرسالی آن از جالرائم
عمالالومی بالالود ،بنالالابراین ضالالرورت دارد کالاله رسالالیدگی بالاله جالالرائم مالالواد مخالالدر در صالالالحیت
دادگاههای عمومی قرار گیرد و آیین رسیدگی اینگونه جرائم نیز تاب تشریفات سایر جالرائم
شود تا بتوان از تعاون قضالایی سالایر کشالورها نیالز در ایالن زمیناله بهالره جسالت (موبالدی.)2320 ،
خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،2390در مالورد مجالازاتهالای سالنرین
جرائم مواد مخدر ازجمله اعدام و حبس ابد ،دادرسی بهنحالو سیسالتم تعالدد قاضالی ترسالیم

000

شده است (ماده  ،)097ضمن اینکه مجازاتهای سنرین ،قابل فرجام در دیوان عالی کشور

بحث و نتیجهگیری:

با مطالعه سیاسالت جنالایی کالاربردی جالرائم مالواد مخالدر در دو سالطح تقنینالی و قضالایی و
آسیبشناسی آنها ،پاسخ سؤاالت مطروحاله در قسالمت مقدماله را بالهروشالنی مالیتالوان داد.
سیاست جنایی تقنینی در مورد جرائم موضالوع مالواد مخالدر ،همالواره مبتنالی بالر سالرکوب،
شدت مجازات و عدم تناسب آنهاسالت بالهنحالویکاله در تعیالین مجالازاتهالا بالهمیالزان قالبح
اجتماعی عمل ،شخصیت مرتکب ،کرامت انسانی ،نوع جرم و موازین حقوق بشری کاله از
معیارهای تعیین مجازات متناسب است توجه کافی نشده اسالت .سیاسالت کیفالری مبتنالی بالر
استفاده بیشتر از مجازاتهالای اعالدام و حالبسهالای طالوالنیمالدت ،عالالوه بالر نداشالتن ارالر
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غیرعادالنهبودن آنها همچنان باقی است.
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خواهالالد بالالود (مالالاده  ،)002ولالالی مشالالکل شالالدت و عالالدم تناسالالب مجالالازاتهالالا و در نتیجالاله
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(آخونالدی .)2379 ،اصول تعدد قاضی و دو درجهای بودن رسیدگی در دادگالاههالا عالالوه بالر

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

بازدارندگی مطلوب ،ناعادالنه و بر خال

کرامت انسانی است زیر عدم تمایالل قضالات باله

صدور چنین احکام و سعی در توسل به راههای فرار قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و
که مجازاتهای شدید و سرکوبکننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبالوده و نیسالت.
بهعبارت دیرر سیاست جنایی قضالایی بالا سیاسالت جنالایی تقنینالی مبتنالی بالر مجالازاتهالای
نامتناسب و ناعادالنه همسویی ندارد ،بنابراین میتوان گفت سیاست کیفری مقنن مبتنالی بالر
سرکوب و شدت مجازات بالهلحالاظ خالروج از اعتالدال و تناسالب در عمالل خنثالی شالده یالا
موفقیتهای مورد انتظار را بهدنبال نداشته است.
از طالالر دیرالالر عالالدم تمایالالل قضالالات بالاله صالالدور احکالالام سالالنرین بالالهخصالالوص اعالالدام ،توسالالل
بیحدوحصر به نهادهای عفو خصوصی و تخفیف مجازات و موارد عدیده نق

احکالام اعالدام

توس رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور و در نتیجه عالدم اجالرای خیلالی از احکالام
001

اعدام ،از عاملهایی است که اصل حتمیت یا قطعیت مجازات را بهشالدت متزلالزل کالرده اسالت.
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در راسالالتای تقویالالت اصالالول حتمیالالت و قطعیالالت اجالالرای کیفالالر و بالالاالبردن ارالالر بازدارنالالدگی
مجازاتهای مربوط به جرائم مواد مخدر ،پیشنهادهای زیر قابل توجه و طرح است.
 -2تناسب مجازاتها از طریق کاهش یا تغییالر نالوع آنهالا و تعیالین مجالازات بالین حالداقل و
حداکثر آن.
 -0قانونمند و ضابطهمندکردن اسالتفاده از نهالادهالای فالردیکالردن مجالازات ازجملاله عفالو
خصوصی ،آزادی مشروط ،تعلیق ،تعویق ،تخفیف و معافیت از مجازات بهنحویکاله بالرای
مجرمان مواد مخدر امیدواری و حق مسلم در استفاده از آنها ایجاد نکند.
 -3انجام دادرسی جرائم مالواد مخالدر بالا تعالدد قضالات و قابالل تجدیالدنظر دانسالتن احکالام
مربوط به جرائم مواد مخدر طبق آیالین دادرسالی کیفالری عمالومی از طریالق اصالالح قالانون
مبارزه با مواد مخدر بهخصوص ماده  30آن قانون.
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همچنین نق

یا اجرانشدن اکثر آنها بهجهات مختلف ،دلیل روشنی اسالت بالر ایالن مالدعی

عباسعلي اکبري

فهرست منابع

شماره .02
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مجله تحقیقات حقوقی ،شماره .00
 گلدوزیان ،ایرج« ،)2322( ،سیاست جنایی در قبال مواد مخالدر» ،مجله دانشکده حقـوق و علـوم سیاسـی،دانشراه تهران ،شماره .52
 گودرزی ،محمدرضا ،)2322( ،نقدی بر سیاست جنایی دولت در مبارزه با مواد مخالدر ،مجلـه اصـالح وتربیت ،شماره .02
 الزرژ ،کریستین ،)2375( ،سیاست جنایی ،ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبادی ،چاپ اول ،مؤسسه نشر یلدا. منتسکیو ،شارل لوئی ،)2390( ،روحالقوانین ،ترجمه علیاکبر مجتهدی ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ هشتم ،تهران. -مؤبدی ،احمد ،)2320( ،تحلیل و بررسی سیاست جنایی مبارزه با مالواد مخالدر در ایالران ،ماهنامـه دادرسـی،
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 بکاریا ،سزار ،)2377( ،رساله جرائم و مجازاتها ،ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی ،نشر میزان ،چاپ سوم. حبیبزاده ،محمدجعفر و و رحیمینژاد ،اسماعیل ،)2327( ،مجازاتهای نامتناسالب ،فصـلنامـه حقـوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشراه تهران ،دوره  ،32شماره .0
 داوودیگرمارودی ،هما ،)2323( ،بررسی پویایی و پایایی نئوکالسیسم باز اندیشیده ،رساله دکتری حقوقجزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشراه تهران.
 رحمدل ،منصور ،)2325( ،تحوالت سیاست جنایی تقنینی و قضالایی ایالران در زمیناله مجالازات اعالدام درجرائم مواد مخدر ،مجله جامعهشناسی ایران ،دوره هفتم ،شماره .2
 رحمدل ،منصور ،)2329( ،سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر ،انتشارات سمت. ژان پرادل ،)2373( ،تاریخ اندیشههای کیفری ،ترجمه علیحسین نجفی ابرند آبالادی ،انتشالارات دانشالراهشهید بهشتی ،جلد اول.
 ستاد مبارزه با مواد مخدر ،)2379( ،سالنامه آماری ستاد مبارزه با مواد مخدر. صفاری ،علی« ،)2320( ،کیفرشناسی و توجیه کیفر» ،از کتاب علوم جنایی (گزیده مقاالت آموزشی برایارتقاء دست اندرکاران مبارزه با مواد مخالدر در ایالران) ،کمیتاله معاضالدت قضالایی سالتاد مبالارزه بالا مالواد
مخدر ،جلد دوم ،انتشارات سلسبیل.
 فرجاللهی ،رضا ،)2329( ،جرمشناس و مسئولیت کیفری ،نشر میزان ،چاپ اول،تهران. کاتوزیان ،ناصر ،)2377( ،فلسفه حقوق ،جلد اول ،شرکت سهام انتشارت ،چاپ اول. -کالالاوادینو (ام) ،دیرلنالالان (جالالی) ،)2329( ،توجیالاله یالالا دلیالاللآوری مجالالازات ،ترجمالاله علالالی صالالفاری،
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 اردبیلی ،محمدعلی ،)2323( ،حقوق بینالمللی کیفری ،گزیده مقاالت ،نشر میزان ،چاپ اول. آخوندی ،محمود ،)2379( ،آیین دادرسی کیفری (اندیشهها) ،جلد چهارم ،انتشارات اشراق ،چاپ اول. آشوری ،محمد ،)2390( ،نتیجهگیری کلی همایش بینالمللـی مـواد مخـدر تهـران ،عالدالت کیفالری 0(مجموعه مقاالت) ،انتشارات دادگستر ،چاپ اول.
 -باصری ،علیاکبر ،)2329( ،سیاست جنایی داخلی و بینالمللی مواد مخدر ،چاپ اول ،نشر خرسندی.

جستاري در آسيبشناسي سياست جنایي حاکم بر جرائم مواد مخدر ا

 نجفیابرندآبادی ،علیحسین ،)2379( ،جزوه مباحثی در علوم جنایی (تاریخ تحالوالت حقالوق کیفالری)،دوره کارشناسی ارشد دانشراه شهید بهشتی.
 یزدیان جعفری ،جعفر ،)2392( ،چرایی و چگونگی مجازات ،نشر پژوهشراه فرهنالچاپ اول ،تهران.

و اندیشاله اسالالمی،

- Siegel. L, Senna. J, interduction to criminal Justice 7 ed, 1996
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- Robinson, Paul. H, Darley, John. M ,(2004) Does criminal law deter? A Behavioural
science Investigation , oxford journal of legal studies , vol. 24. No2.

