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مبارزه با مواد مخدر؛ اعدام راه چاره نبود
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مبارزه با مواد مخدر؛ اعدام راه چاره نبود

کامبیز غفوری
از دهه  اعتیاد،  پدیده  و  مواد مخدر  با مصرف  مبارزه  اندیشه 
۱۳۲۰ خورشیدی در میان برخی سیاست مداران، کنشگران و 
مصلحان اجتماعی، شیوع جدی تر یافت. تالش ها برای محدود 
کردن دسترسی مردم به مواد مخدر در »قانون منع تهیه و 
خرید و فروش و مصرف نوشابه هاي الکلی و تریاک و مشتقات 
آن« تجلی یافت که در سال ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای 
»منع کشت  الیحه  وقت  دولت   ،۱۳۳۴ سال  در  رسید.  ملی 
خشخاش« را به مجلس ارائه کرد که با تصویب آن، به معتادان 
شش ماه برای ترک اعتیاد زمان داده می شد. قانون منع کشت 
در عمل چندان تأثیری بر تعداد معتادان نداشت و با افزایش 
معضل  بر  همسایه،  کشورهای  از  مخدر  مواد  قاچاق  پدیده 
افزود. در سال ۱۳۴۷ قانون کشت محدود خشخاص و صدور 
سعی  سال ها  این  تمام  در  رسید.  مجلس  تصویب  به  تریاک 
می شد تا در کنار جلوگیری از ورود معتادان جدید و جوان به 
چرخه اعتیاد، با تدابیری چون صدور کوپن و سهمیه تریاک 

برای معتادان، این پدیده دست کم کنترل شود. 
به  متفاوتی  دیدگاه   ،۱۳۵۷ سال  در  اما  انقالبی  روحانیون 
معتادان و مواد مخدر داشتند. آن ها معتقد به توطئه ای در پس 
پرده بودند و فروشندگان مواد مخدر را مفسدینی می دیدند 

که باید ریشه کن شوند. 
نظام  ایران،  به  ورود  از  پس  روز  پنج  تنها  خمینی  آیت اهلل 
مدرسه  در  و  دانست  جوان ها  اعتیاد  مسبب  را  شاهنشاهی 
یکی  است،  مهم  که  چیزی  »آن  گفت:  مستمعین  به  علوی 

اما آیا سخن خلخالی در زمینه مفید بودن روش سخت گیرانه اش 
برای  اعدام  و  معتادان  برای  زندان  و  احکام شالق  در صدور 
فروشندگان، صادق است؟ بیش از سه دهه تجربه، به مسووالن 

جمهوری اسالمی نیز آموخت که »نه!«
در سال جاری، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد 
به  مجلس  در  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  تالش  با  مخدر 
با خود  نیز  را  تأیید شورای نگهبان  توانست  تصویب رسید و 
ماده ۴۵  بند ت  به  مربوط  اصالحات  با  ناظران  باشد.  داشته 
قانون مذکور که از ۲۳ آبان ماه برای دادگاه های سراسر کشور 
الزم االجرا شده است، امیدوارند که تعداد اعدام های مرتبط با 

مواد مخدر در ایران کاهش یابد. 
دربارۀ  را  نظر شش حقوق دان  ما  از مجله حقوق  این شماره 

طرح جدید جویا شده است. 
عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  نوروزی،  حسن 
کمیسیون حقوقی این نهاد قانونگذار که در تنظیم و تصویب 
طرح مذکور فعال بوده و سابقه قضاوت نیز دارد، ضمن کامل و 
روشن خواندن این ماده اصالحی، از گام های بعدی نمایندگان 
برای قضا زدایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر داده است.

از  بسیاری  سپردن  راستا،  این  در  را  آینده  مهم  هدف  او 
اداری«  »قضات  به  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  پرونده های 
معرفی می کند و معتقد است با این کار به جای احکام شالق 
متخلفان  برای  جریمه  و  اجتماعی  محرومیت های  زندان،  و 

می تواند به کاهش حجم زندانیان کمک کند.
نقی محمودی، حقوق دان مقیم آلمان، معتقد است که با وجود 

ناشایستگی حکم اعدام، به خصوص برای جرائم مرتبط با مواد 
که  را  اعدام  مجازات  تحدید  و  تخفیف  موارد  »اعمال  مخدر، 
به فال نیک  باید  در سایه فشارهای متعدد صورت می گیرد، 
گرفت و نجات جان هزاران نفر را که در معرض حکم اعدام 

قرار دارند، گامی به پیش در این زمینه تلقی کرد.«
لیکن از آن جا که به گفته عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ساکن 
تهران، »تنها اصالحیه و تغییری که در این قانون ایجاد شده، 
در میزان مواد مخدر است«، حقوق دانان این میزان را مفید 

اما کافی نمی دانند. 
ناصر زرافشان، دیگر وکیل برجسته ایرانی، به حقوق ما گفت 
به  و  به طور کلی در دستگاه قضایی  ایرادهایی که  که »همه 
باز هم وجود خواهد  قانون وجود داشته،  این  طور خاص در 
داشت زیرا قانون عوض نشده است و فقط کمیت و مقدار مواد 
مخدر برای صدور حکم تغییر کرده است.« او در مورد اصالح 
قانون مربوط به جرائم مواد مخدر گفت: »همان لباس قدیمی 

است که قدری آن را گشاده تر گرفته اند.«
تارا سپهری فرد، حقوق دان و فعال حقوق بشر از موضع مثبت 
مجلس و کارشکنی قوه قضائیه در اجرای قانون گفته است و 
مهناز پراکند نیز از نیاز به صراحت بیشتر در این قانون سخن 

به میان آورده است. 
هر شش حقوق دان در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: چهار 
دهه تجربه نشان داد که خشونت و اعدام، چاره معضل مواد 

مخدر نبوده است.

نیروی انسانی است که به هدر دادند؛ برای این که آن چیزهای 
کردند  منتشر  اینها  هروئین،  و  تریاک  قبیل  از  را،  اعتیادی 
و  کردند  درست  فحشا  مراکز  آنجاها.  به  کشاندند  را  اینها  و 
خراب  به کلی  را  ما  جوان های  آنجا…  بردند  را  ما  جوان های 

کردند.«
مواد  پنجم دی ماه ۱۳۵۸ شیوع  در  بعد،  او حدود یک سال 
مخدر را »نقشه« و لطمه به »حیثیت اسالم« خواند و گفت: 
»یک نقشه های مختلفی است برای جوان های ما. یک بابش 
امثال ذلک...  و  و هروئین  تریاک  است؛  باب مخدرات  همین 
مسئله نجات یک آدم نیست، مسئله نجات اسالم است… این 
یک باب است که باز چون برگشتش به حیثیت اسالم است، 

الزم است.« 
متعاقب بروز این دیدگاه، مبارزه با مواد مخدر به دست صادق 
خلخالی افتاد؛ حاکم شرعی که به صدور احکام بی رویه اعدام 
معروف بود. او موجی از اعدام های مرتبط با قاچاق مواد مخدر 
را به راه انداخت. خلخالی حتی در نطق استعفای خود به این 
خواستند  من  از  آن که  از  »بعد  گفت:  و  کرد  اشاره  اعدام ها 
با  بگیرم،  به عهده  را  مواد مخدر  با  مبارزه  دادگاه  سرپرستی 
تا مشهد،  ارومیه گرفته  از  و  وارد عمل شدم  زیاد  کار  وجود 
از زاهدان تا اصفهان و از شیراز تا قوچان را از وجود عناصر 
سرکرده در امر مبادله مواد مخدر پاک سازی کردیم و بعضی 
را به زندان انداختیم و برخی را مطابق موازین اسالمی اعدام 
کنید  پیدا  کم  نمونه  برای  شاید  االن  که  طوری  به  کردیم 

کسانی را که حتی معتاد باشند.«
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باید  تصویب این طرح حکم اعدام برای آنها صادر شده بود، 
برای بررسی مجدد و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال 
شود. در حقیقت این تعداد پرونده برای کسانی است که در 

انتظار اعدام بودند.
ادامه دارد؛ ما دنبال الیحه جرم زدایی هم هستیم  اّما کار ما 
که بعد از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی 
این  برای  برنامه ریزی  حال  در  شد.  خواهد  ارجاع  مجلس 
هستیم که خیلی از محکومیت ها مانند حبس و شالق را به 
تربیتی  و  تعلیمی  اقدامات  و  اجتماعی  محرومیت های  سمت 

ببریم.
سپس ما درباره کوچک کردن زندان ها و انتقال آنها به بیرون 
از شهرها نیز اقدام خواهیم کرد. ما حتی در پی آن هستیم 
که مدیریت زندان ها را هم به وزارت دادگستری منتقل کنیم 
و  میدانی  مطالعات  سری  یک  برای  چابک تری  مدیریت  تا 

کاربردی هم داشته باشیم.
این طرح  یک مبنای شرعی داشت؛ نظر ما این بود که محکوم 
به اعدام  هم باید »محارب فی سبیل اهلل« باشد و هم »افساد 
فی االرض« داشته باشد. ما از نظر فقهی »افساد فی االرض« 
را برای »محاربه با خدا« کافی نمی دانیم .این موضع شرعی را 

که نظر اکثریت فقها است ،در این طرح جا انداختیم. 
با این  تٔایید شورای نگهبان ما نیز به هدف خود رسیدیم.  با 
حال، باید شورای عالی قضایی و دادستان کل کشور در مراحل 

بعدی به ما کمک کنند. 
اعتقاد ما این است که باید به سمت تخصصی شدن دادگاه ها 
اقتصادی، دادگاه  با مفاسد  برویم. دادگاه خاص مبارزه  پیش 

»دستگاه قضایی 
می تواند برای 
رفع هر گونه 
ابهام، از مجلس 
درخواست 
استفساریه کند.«

میالد پورعیسی
حسن نوروزی، سخن گوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 
که از بانیان اصلی تصویب اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 
بوده است، با قبول برخی کاستی های صورت گرفته در روند 
قضات  با  برخورد  برای  مجلس  اختیار  از  قانون،  این  اجرای 

متخلف خبر می دهد.
ما‹  ›حقوق  مجله  با  گفت وگو  در  دهم  مجلس  نماینده  این 
از گام های  ماده اصالحی،  این  ضمن کامل و روشن خواندن 
بعدی نمایندگان برای قضا زدایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 

خبر می دهد.
از  بسیاری  سپردن  راستا،  این  در  را  آینده  مهم  هدف  او 
اداری«  »قضات  به  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  پرونده های 
معرفی می کند و معتقد است با این کار به جای احکام شالق 
متخلفان  برای  جریمه  و  اجتماعی  محرومیت های  زندان،  و 

می تواند به کاهش حجم زندانیان کمک کند.

با توجه به هدف طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با 
مواد مخدر، چقدر اجرای آن را موفق ارزیابی می کنید؟

ما به اهدافی که پیش بینی کرده بودیم، دست یافتیم. هدف ما 
این بود که بگوییم باید قاچاقچیان بین المللی و مسلح اعدام 
شوند. کسانی که بر حسب اشتباه، میزان اندکی از مواد  مخدر 

را معامله کرده اند نباید اعدام شوند. 
اصل تنویر افکار عمومی و قضات که باید به سمت قاچاقچیان 
حرفه ای مسلح رفت، هدف این طرح بود که این کار انجام شد. 
مرحله دوم این است که پرونده ۱۵ هزار اعدامی که پیش از 

ویژه  صورت  به  همگی  مخدر،  مواد  با  مبارزه  دادگاه  اطفال، 
قضا  و  مجرمانه  عناوین  از  کاستن  یابند.  تشکیل  تخصصی  و 

زدایی نیز یکی دیگر از اهداف آینده ما در مجلس است. 
عناوین  از  کمتری  تعداد  با  قضات  می شود  باعث  کار  این 
مجرمانه، با احکام مشخص و شفاف سر و کار داشته باشند و 
کار آنها ساده تر خواهد شد. افکار عمومی هم متوجه می شوند 
که این قضات اداری با تخلفات در بخش های مختلف با شدت 

و قاطعیت برخورد خواهند کرد. 
این وضع را با شرایطی مقایسه کنید که مثاًل یک قاضی در 
اقدام علیه  اتهام ها مانند نشر اکاذیب،  انواع  طول سال، برای 
امنیت ملی و بسیاری عناوین دیگر حکم صادر می کند و تنها 
مثاًل یک پرونده در مورد مواد مخدر به دست او می رسد. او 
اصاًل نمی داند باید چه کار کند. لذا تسلط الزم را ندارد و در 
۹۰ درصد مواقع می بینید که بسیاری از مسائل از زیر دست او 
در می رود. قضات اداری با داشتن آگاهی خاص در زمینه های 
کرد، جلوی  را صادر خواهند  عادالنه تری  احکام  کاری خود، 
خالف ها را بهتر می گیرند و خود نیز به سمت خالف نخواهند 

رفت.
صادر  حکم  حبس  و  شالق  با  لزوماً  آن ها  که  این  ضمن 
نمی کنند؛ بلکه با محکومیت به جریمه و در نظر گرفتن برخی 
محرومیت ها، قضیه را جمع خواهند کرد. آبروی فرد هم در 
ثبت  او  پرونده  در  نیز  و سوءپیشینه  شرایط حفظ شده  این 

نخواهد شد.
این طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر یک گام اولیه بود 

و باید قدم هایی را هم که عرض کردم دنبال کنیم.

گفت وگودسامبر 2017/ آذر 71396

گفت وگوی اختصاصی با یکی از بانیان اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر:

»باید به سمت تخصصی شدن دادگاه ها پیش برویم«
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چه قدر مجازات های جایگزین اعدام را که در نظر گرفته 
قانون،  این  در  اشاره  مورد  ارتکابی  جرایم  با  شده اند، 

متناسب می دانید؟
متناسب است! زندان دردی را دوا نمی کند. باید به این سمت 
پیگیری  اداری«  »قضات  را  »تخلفات«  از  بسیاری  که  برویم 

کنند.

 منظور از قضات اداری چیست؟
اداری  قضات  باید  را  زیستی  محیط  جرایم  از  بسیاری  مثاًل 
سازمان محیط زیست بررسی کنند. قضات اداری منابع طبیعی 
و جهاد کشاورزی تخلفات حوزه خود را بررسی کنند و همین 

اتفاق هم باید در حوزه مبارزه با مواد مخدر روی دهد.
غیر از این، یک سری از »جرایم« شناخته شده در قوانین نیز 
ارجاع داده  با مواد مخدر  به دادگاه های تخصصی مبارزه  باید 
دستگاه  به  پرونده  میلیون   ۱۵ ورود  جلو  کار  این  با  و  شوند 

قضایی نیز گرفته می شود. 

به   ۴۵ ماده  الحاق  قانون  اجرای  کوتاه  مدت  این  طی 
قانون مبارزه با مواد مخدر، حکم اعدام برای بخشی از 
محکومانی که بر اساس تغییرات جدید قانونی باید از آن 
معاف می شدند، اجرا شده است. فکر می کنید این روند 
غیر قانونی به دلیل ابهام در ماده ۴۵ روی داده یا اشکال 

فیروزه رمضان زاده
قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر پس از کش 
و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و نیز بین مجلس و 
شورای نگهبان، سرانجام به تصویب نهایی رسید. این قانون، 
جرائم  به  متهمان  با  ارتباط  در  اعدام  مجازات  شرایط صدور 
بررسی  برای  است.  کرده  گذشته  از  محدود تر  را  مخدر  مواد 
عبدالصمد  با  ما‹  ›حقوق  قانون،  این  ضعف  یا  قوت  نقاط 
خرمشاهی، حقوق دان ساکن تهران، گفت وگو کرده است که 

در ادامه می خوانید: 

مواد  با  مبارزه  قانون  به  الحاقی  ماده  آقای خرمشاهی! 
مخدر تا چه حد، قادر به تامین »عدالت کیفری« خواهد 

بود؟ 
قبل از این که به این اصالحیه بپردازیم، باید گفت که قانون 
قبل  دوران  در  تصویب  زمان  از  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه 
انقالب  پیروزی  از  پس  تا  داده شد  تغییر  مرور  به  انقالب  از 
اسالمی که اولین بار در سال ۱۳۶۷ باز هم اصالح شد تا بعد ها 

در سال ۱۳۷۶ حذف و اصالحاتی در آن صورت گرفت. 
باید ببینیم که اعمال مجازات ها اساساً چه تاثیری در کاهش 
قاچاق، تولید و نگهداری مواد مخدر داشته است. نگاهی گذرا 
که  نشان می دهد  به صراحت  مواد مخدر  قاچاق  به وضعیت 
اوائل  به خصوص  که  مخدر  مواد  قاچاق  مورد  در  مجازات ها 
انقالب تشدید شد، هیچ تأثیری در جلوگیری از رشد جرائم 

مرتبط به مواد مخدر نداشته است. 

در نحوه اجرای این ماده در دستگاه قضایی است؟
به خاطر نحوه اجرا است. دستگاه قضایی می تواند برای رفع هر 
گونه ابهام، از مجلس درخواست استفساریه کند. قانون جدید 
کاماًل مشخص و شفاف است. درباره هر دو نوع محکومان، چه 
آن ها که پرونده شان در حال بررسی است، چه آن ها که قبل 
از تصویب این قانون، حکم اعدام دریافت کرده اند، این قانون 

کاماًل روشن است.
مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون 
سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 
۱۵ سال داشته باشد، شامل حکم اعدام شده و در باقی موارد 
باید بررسی مجدد صورت گیرد و حکم حبس برای آن ها صادر 

شود. 

برای برخورد با قضاتی که طبق این قانون عمل نمی کنند، 
شما در مجلس چه خواهید کرد؟

مجلس به همه این افراد اخطار می دهد و در مرحله بعد طبق 
ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی، همه این قضات را به دادگاه ارجاع 
می دهد. بنا بر این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان 
می توانند از دستگاه ها، وزارتخانه ها و حتی دستگاه قضایی که 

به قانون عمل نمی کنند، به دادگاه شکایت کند. 
تمام دستگاه هایی که طبق قانون مصوب عمل نکنند، با امضای 
۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به دادگاه های صالحه ارجاع داده 

خواهند شد. 

به  را  مجلس  حرکت  این  قضائیه  قوه  است  ممکن  آیا 
عنوان زیر پا گذاشتن استقالل قوا تفسیر کند؟

استقالل قوا به معنای جزیره ای عمل کردن آن ها نیست. تمام 
دستگاه ها باید بر اساس قانون عمل کنند و در غیر این صورت 

موظف به پاسخ گویی هستند.
در صورتی قوه قضائیه می تواند بحث استقالل قوا را مطرح کند 
که کسی یا نهادی در کار قاضی دخالت کند. ما چنین کاری را 
نخواهیم کرد. استقالل این نیست که قاضی بگوید من مصوبه 
مجلس را قبول ندارم. قصد ما جلوگیری از روندهای غیرقانونی 
انجام  موضوعه کشور  قوانین  اساس  بر  باید  قاضی  کار  است. 
شود. وقتی قاضی به قانون عمل نکرد می توان از او به دادگاه 

انتظامی قضات شکایت کرد.

فکر می کنید قوه قضائیه قضات را برای اجرای هر چه 
بهتر این قانون توجیه کرده است؟

باید این کار انجام شود. اصوالً رویه به این صورت است که هر 
گاه قانون جدیدی با ماهیت قضایی تصویب شود، قضات در 
دادسراها برای اجرای درست آن ها جلساتی برگزار می کنند و 

درباره آن ها تصمیم واحد گرفته می شود. 

اساساً قاچاق مواد مخدر یک حرفه سودآور است. مادامی که 
متقاضی و خریدار وجود دارد، این سوداگری همچنان برقرار 
حوزه  این  فعاالن  از  بسیاری  راه،  این  از  که  می دانیم  است. 
اجتماعی  آسیب  این  رشد  و  رسیده اند  کالنی  ثروت های  به 
باعث پیدایش یک سری آسیب های اجتماعی ازجمله طالق، 
فقر مالی و فقر فرهنگی شد، یعنی اعتیاد خود، باعث تشدید 
جرایم در ایران شد  و به نوعی ریشه همه مفاسد و جرائم را 

تقریباً در موضوع اعتیاد و مواد مخدر می بینیم.
جالب  اما  شده،  اجرایی  ماه  آبان   ۲۳ از  جدید  اصالحیه  این 
است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، با این قانون مخالفت کرد 
اما نمایندگانی که در مجلس قباًل قاضی و درگیر این معضالت 
بوده اند، می دانستند که این قانون باید اصالح شود و در واقع 

بند ت ماده ۴۵ اصالح شده است.
مواد  قاچاق  تا ۵ کیلوگرم  قبال  بند ت می دانیم که  براساس 
مخدر سنتی مثل تریاک مجازات اعدام داشت که این میزان 
به ۵۰ کیلوگرم افزایش پیدا کرده است. در مورد هروئین قباًل 
بیش از ۳۰ گرم بود که به ۳ کیلوگرم تغییر پیدا کرده است. 
مقداری  هم  شیمیایی  و  صنعتی  مخدر  مواد  سایر  مورد  در 

افزایش پیدا کرد.

این تغییر و تحول تا چه اندازه می تواند در کاهش اعدام 
قاچاقچیان مواد مخدر در ایران تاثیرگذار باشد؟ 

را  مجازات  شدت  حدودی  تا  که  هستند  مسائل  سری  یک 
کاهش داده، اما سایر مسائل به قوت خود باقی مانده اند. کما 

گفت وگوگفت وگو

خرمشاهی: 
»اعدام در طول دهه های گذشته دستاوردی 

نداشته است«
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شده باشند باز هم مادامی که تقاضا و زمینه برای قاچاق مواد 
خواهد  ادامه  سودآور  قطعاً  تجارت  این  است،  فراهم  مخدر 
داشت، مادامی که شاهد فقر فرهنگی و فقر مالی هستیم، انواع 
و اقسام آسیب های اجتماعی باعث می شود که بسیاری از افراد 
طبقه پایین اجتماع به آسانی به مواد مخدر روی بیاورند تا از 
این طریق بخواهند مشکالت خود را فراموش کنند یا به قول 

خودشان از مشکالت فرار کنند.
فرض کنید از لحاظ کمی میزان اعدام تا حدودی کاهش پیدا 
به صورت  اساساً  است که  این  نیست، مهم  این مهم  اما  کرد 
ریشه ای، مساله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در ایران حل شود، 
هر  به  مشکل  این  که  کنند  پیدا  راهکارهایی  باید  مسٔووالن 
شکل ممکن کاهش پیدا کند، گرایش به مصرف روان گردان ها 
و انواع مواد مخدر کاهش یابد، آمار اعتیاد بر حسب آماری که 
است. جامعه ای  تأسف آور  واقعاً  میان جوانان  ارائه می شود در 
با  در همه زمینه ها  باشد قطعاً  زیاد  افراد معتاد آن  تعداد  که 
و  توسعه  به  امیدی  نمی توان  روبه روست.  جدی  مشکالت 
پیشرفت داشت در عین حال بحث اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 
را جدی نگرفت. ترانزیت و قاچاق مواد مخدر، توزیع و مسیری 
طی  اروپا  به  همسایه  کشور  از  مخدر  مواد  ارسال  برای  که 
می شود، داستانی است قدیمی که همه می دانیم. یادم هست 
در سال های نه چندان دور، حتی بحث کشیدن دیوار یا سیم 
خاردار بین ایران و کشور همسایه افغانستان مطرح بود که در 
همه این زمینه ها توفیقی حاصل نشد و همچنان چرخه ورود 
و توزیع مواد مخدر از کشور همسایه به ایران و سایر کشورها 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  امکانات  می کنم  فکر  دارد.  ادامه 
موضوع، جدی  این  با  باید  دولت  و  باشد  این  از  بیشتر  بسیار 
هنگفت  خسارت های  مخدر  مواد  و  اعتیاد  قطعاً  کند  برخورد 

مالی به همراه دارد و اقتصاد را فلج می کند.
ماده  یک  تنها  اخیر،  اصالحیه  در  قانونی  و  حقوقی  منظر  از 
و  حمل شده  مواد  میزان  در  نوعی  به  و  شده  اصالح  ت  بند 
قاچاق شده، تخفیف داده شده است. فکر نمی کنم در کاهش 
میزان اعدام تأثیر چندانی داشته باشد. فردی که درگیر قاچاق 
مواد مخدر می شود به اشکال مختلف، تا چند نسل از خانواده 

وی درگیر این معضل هستند.
نگاه ها باید به سوی متولیان این امر باشد، به خصوص دولت و 
شخص ریاست جمهور، چرا که این معضل، بسیار جدی تر باید 

مورد توجه قرار گیرد.
نمی کنم  فکر  اعدام،  و  سنگین  مجازات  صرف  اجرای  با 
اینکه در طول دهه های گذشته  باشد. کما  دستاوردی داشته 

دستاوردی نداشته است.
قطعاً به قول بعضی از مسٔووالن تا زمانی که زمینه های مناسب 

به  اگر کسی  اشاره می کند که  یادشده  قانون  ماده ۱۱  اینکه 
سالح گرم یا سرد متوسل شود و در حین درگیری بازداشت 
شود به مجازات اعدام محکوم می شود. یا ماده ۳۵ همین قانون 
اشاره می کند کسانی که کودکان و محجورین را وادار به ارتکاب 
جرم  کنند، یا وادار به تزریق  کنند به اعدام محکوم می شوند، 
بنابراین تنها اصالحیه و تغییری که در این قانون ایجاد شده 

در میزان مواد مخدر کشف شده است. 

آیا کاهش شدت مجازات، با توجه به میزان مواد مخدر 
کشف شده تاثیرگذار است؟ 

می دانید که در بحث مجازات اعدام در ایران باال ترین رتبه را 
نسبت به جمعیت دارد و متأسفانه بخش مهمی از این مجازات 
پیشنهاد  که  کسانی  برمی گردد.  مخدر  مواد  قاچاقچیان  به 
که  داشته اند[  ]را  نیت  بوده اند،این  ماده  این  اصالحیه  دهنده 
کند.  پیدا  ایران کاهش  در  مواد مخدر  قاچاقچیان  اعدام  آمار 
اما اینکه تا چه اندازه این اصالحیه می تواند در کاهش مجازات 
اعدام تاثیرگذار باشد، هنوز نمی توان به ضرس قاطع، پیش بینی 
و اظهار نظر کرد اما به هر حال برای جلوگیری از مجازات اعدام 
در پاره ای از موارد مفری است آن هم در خصوص میزان مواد 

کشف شده. 

برمی گردیم به سوال اصلی، تا چه اندازه تشدید مجازات 
یا اساسًا اعمال مجازات می تواند تاثیرگذار باشد؟ 

شاید  نشده،  تجربه  هنوز  اصالحیه  این  گفتم  که  طور  همان 
تا حدودی بتواند در کوتاه مدت نقش داشته باشد. کما اینکه 
این  بودند که  نظر کرده  اظهار  این حوزه،  از مسووالن  برخی 
آمار  هم  باز  و  می شود  قاچاقچیان  جری شدن  باعث  تخفیف، 
اعمال  صرف  به  اما  می کند،  پیدا  افزایش  مخدر  مواد  قاچاق 
نباید خوش بین  مجازات،  اشد  و  حداکثر  به  هم  آن  مجازات، 
و  تولید  و  تهیه  نیز  و  مواد مخدر  انواع  قاچاق  آمار  باشیم که 

توزیع و مصرف آن کاهش پیدا کند. 
جدی  را  آن  باید  دولت  که  است  معضلی  مخدر  مواد  قاچاق 
بگیرد و متأسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، آنچنان که باید و 
شاید، نتوانسته نقش حیاتی خود را در این رابطه ایفا کند. یکی 
از وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر که به ریاست رییس جمهور 
تشکیل می شود و اغلب سازمان ها و نهاد ها در این ستاد نماینده 
دارند، پیش گیری، آموزش، مقابله، عملیات اجرایی و آموزش 
عمومی در ارتباط با این معضل است. اما یکی از این وظایف 
که بسیار حائز اهمیت است تبلیغ علیه مواد مخدر است که در 

سنوات گذشته در این زمینه کمتر فعالیتی دیدیم. 
با همه این اوصاف، ولو اینکه این وظایف به نحو احسن انجام 

برای گسترش مواد مخدر از بین نرفته چه بسا تقلیل مجازات 
باعث گسترش این جرائم شود. می دانید که افراد اصلی کمتر 
به دام می افتند، آنچه در عمل شاهد بودیم معموال کسانی که 
آلت دست قرار می گیرند، مثل خرده فروش ها یا افرادی که به 
سودای فرار از فقر دست به این کار می زدند  به زندان می روند 
و زندان رفتن آن ها خانواده های زیادی را دچار بحران می کند.

ماده مورد  اعدام در  آیا مجازات های جایگزین مجازات 
اشاره، متناسب با جرائم ارتکابی است؟ 

مجازات  که  برده اند  پی  در   نهایت  سال ها  از  بعد  مسٔووالن   
زندان، نه تنها مشکلی را به صورت ریشه ای حل نمی کند بلکه 
خود مزید بر علت می شود. هر نوع مجازاتی که در جهت اصالح 
مجرم و بهبود وضعیت او اجرا شود، مثل ارائه خدمات، قطعاً 
تأثیرگذار خواهد بود. حتم داشته باشید صرف مجازات اعدام، 
به فرض اشد مجازات یعنی اعدام تا زندان های بلندمدت، قطعاً 

تاثیرگذار نخواهد بود. 
بهتری  راهکار  و  اندیشه  جایگزین،  مجازات های  می کنم  فکر 
است.   همان طور که گفتم ضمن اینکه باید به این معضل بسیار 
اعمال  دیگری  مناسب تر  مجازات های  باید  کنیم  نگاه  جدی 
شود. بسیاری از موارد استفتائی که در قانون وجود دارد، شاید 
اعدام  نیست،  این طور  اما همیشه  باشند  در مقاطعی کارساز 
همیشه نمی تواند کارساز باشد. کما اینکه دیدیم در سال های 
از  هرگز  اما  بود  تأثیرگذار  مقطعی  صورت  به  شاید  گذشته 
پیشرفت این معضل اجتماعی جلوگیری نکرد. بنابراین در کنار 
اصالح این قانون یا وضع قوانین مناسب با این بزه، آنچه که 
یا گسترش  تولید  برای  بردن بستر مناسب  بین  از  الزم است 
قاچاق مواد مخدر یا از بین بردن ریشه این معضل است که یک 
عزم ملی را می طلبد؛ از جمله همکاری همه نهاد ها و تقویت 

امکانات ستاد مبارزه با مواد مخدر.

در  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  دخالت  آیا 
تصویب ماده یادشده می تواند از تصویب قانونی جامع، 

مانع و تخصصی خبر دهد؟ 
باشد،  داشته  موثری  نقش  می تواند  کمیسیون  این  قطعاً  بله! 
قوانین دائم نیازمند بازبینی، تغییر و اصالحات هستند، قوانین 
هیچ گاه نمی توانند برای همه زمان ها وضع شوند، قوانین وضع 
شده متناسب با مقتضیات زمان و مکان هستند. همین اصالح 
بند ت ماده ۴۵ گویای این مطلب است که کمیسیون مذکور 
به صراحت دریافته که صرف مجازات اعدام، نه تنها نقشی در 
کاهش جرائم ندارد بلکه   آمار مجازات اعدام در ایران را افزایش 
داده. اصالح این ماده دقیقاً ناشی از همین طرز تفکر است که 

مجازات ها در مورد 
قاچاق مواد مخدر 
که به خصوص 
اوائل انقالب 
تشدید شد، هیچ 
تاثیری در جلوگیری 
از رشد جرائم 
مرتبط به مواد مخدر 
نداشته است. 
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باید  زمان  مرور  به  و  هستند  اصالح  و  تغییر  نیازمند  قوانین، 

متناسب با اقتضای زمان، اصالح و به روز شوند.
از نظر قانون گذاری، آیا ماده قانونی مذکور را ماده ای به غایت 

رسا، جامع، مانع و بدون ابهام ارزیابی می کنید؟ 
کمتر قانونی است که جامع االطراف بدون نقص و ایراد باشد، 
با  ارتباط  در  اعدام  مجازات  اساساً  که  می کردیم  تصور  قباًل 
قاچاق مواد مخدر برچیده خواهد شد که دیدیم که بعضی از 
آقایان روحانی، حکم شرعی به این موضوع وارد کردند که بحث 
آن در این مقال نمی گنجد اما همین اندازه هم یک گام رو به 
جلو است همین که می آیند و شدت مجازات را براساس میزان 
کشفیات تغییرداده و مثاًل ۵ کیلو تریاک را به ۵۰ کیلو افزایش 

داده اند تاثیرگذار است. 
در  حدودی  تا  ولی  کرد  پیش بینی  قاطع  ضرس  به  نمی توان 
باید  قوانین  بود.  خواهد  تأثیرگذار  اعدام  مجازات  کاهش 
براساس مقتضیات زمان و مکان پیشرفت کنند نمی توان ادعا 
کرد قانون وضع شده کم و کاستی ندارد و مانع و جامع است. 
این اصالحیه زمان بر بود و مدت ها بین مجلس و دولت و نهاد 
ریاست جمهوری رد و بدل شد. هر تغییری در متن ماده واحده 

قانونی در این زمینه ها نیازمند بررسی جامع و کامل دارد.

آیا به نظر شما قضات رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط 
به جرائم مربوط به مواد مخدر قادر به تفسیر ماده مورد 
اشاره به ضرر متهم یا هر گونه برخورد سلیقه ای هستند؟ 
علی رغم اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحیه های پی 
در پی تا حدودی روشن است اما  گاه، می بینیم از لحاظ شکلی، 
مقداری در محاکم قضایی به مشکل برخورد می کند، مخصوصاً 
بود که چرا  این  آیین دادرسی کیفری، بحث  از تصویب  قبل 
دادنامه های صادره از سوی دادگاه های انقالب، قابل تجدیدنظر 
نیستند؟ چرا دادگاه اجرای احکام باید پی ببرد که این حکم 
اشتباه بوده و به دادگاه تذکر بدهد و چرا مثاًل براساس ماده ۳۱ 
سابق، فقط دادستان می تواند پی ببرد؟ و چرا نباید مثاًل وکیل 
یک  کند؟  تجدیدنظر  درخواست  و  کند  اعتراض  بتواند  متهم 
ابهاماتی در این رابطه وجود داشت و  گاه به ضرر متهم تمام 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  تصویب  با  خوشبختانه  می شد. 
شدند  برطرف  حدودی  تا  اشکاالت  و  ابهامات  این   ۹۲ سال 
از قضات  از موارد می بینیم که برخی  اما همچنان در پاره ای 

سخت گیری می کنند و جلو تر از قانون پیش می روند. 
قانون در  که  مواردی  یا  ابهامات  با  برخورد  در  که  حالی   در 
با کرد  تصریح  را  قانون  متهم،  نفع  به  باید  هستند،   مسکوت 
می شوند محاکمه  که  کسانی  اغلب  که  موضوع  این  به   علم 
و درشت ها  دانه  و  سردسته ها  معموالً  و  هستند   خرده فروش 

میالد پورعیسی
»بنا بر آمار مراجع رسمی قوه قضائیه، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد 
اعدام ها در ایران به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر مربوط 
است . تصویب  قانون اصالحیه مبارزه با مواد مخدر برای کاهش  
رویه های  اصالح  جهت  در  مثبتی  گام  ایران  در  اعدام ها  آمار 
قضایی به سمت تطبیق هر چه بیشتر با موازین حقوق بشری 

به حساب می آید.«
تارا سپهری فر، حقوق دان و پژوهش گر سازمان دیده بان حقوق 
بشر، با بیان مطلب باال درباره اصالحیه جدید قانون مبارزه با 
به  در مجلس  این طرح  بررسی  مورد شرایط  در  مخدر،  مواد 
›حقوق ما‹ می گوید: »در زمان بررسی طرح اصالح قانون مواد 
از آن  نیز حمایت چندانی  از سوی جامعه مدنی  مخدر حتی 
پشتیبانی  کمتر  امید  فراکسیون  نمایندگان  و  نگرفت  صورت 
علنی از آن کردند. در چنین شرایطی تصویب این طرح از سوی 
نیز اصول گرایان هستند،  نمایندگان آن  از  مجلسی که برخی 

می تواند جای خوشحالی داشته باشد.« 
تا ۵۰۰۰  »بین ۳۳۰۰  که  این  بیان  با  بشر  فعال حقوق  این 
با این طرح می توانند از مجازات  نفر، آمار مجرمانی است که 
به طور  اگرچه  »این مصوبه  ادامه می دهد:  رها شوند«،  اعدام 
کامل با استانداردهای حقوق بشری هماهنگ نیست، اما اذعان 
مسئوالن ایران به سازنده نبودن مجازات اعدام برای این جرایم 

را اثبات می کند.«

از معرکه هستند تا حدودی دور  باند ها  از   گردانندگان برخی 
زمینه این  در  بنابراین  می کنند.  گود  وارد  را  نیازمند  افراد   و 
 قضات باید مقداری از شدت و حدت سابق بکاهند و حداکثر در
 چارچوب قانون پیش روند و از تفسیر به رأی خودداری کنند.
 نمی گویم مماشات شود اما باید در نظر داشته باشند که به هر
فقیر جامعه و  از طبقه ضعیف  افراد کسانی  این  بیشتر   حال، 
افزایش باعث  آن ها  مورد  در  مجازات شدید  اعمال  و   هستند 

معضالت خانواده های این افراد می شود.

فعلی مجلس در  تفاوت ها میان مصوبه  به  اشاره  با  سپهری فر 
مورد  همین  در  که  قبلی  و طرح  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون 
در مجلس در دست بررسی بود، می گوید: »در طرح قبلی که 
در مجلس خیلی زود کنار  گذاشته شد و به مرحله تصویب و 
ارسال برای شورای نگهبان هم نرسید، به طور کلی اعدام برای 
از آن ها  با مواد مخدر غیر  ›جرایم غیر خشونت آمیز‹ مرتبط 
که  کودکان را در خرید و فروش  مواد به کار می گیرند ممنوع 

اعالم شده بود.«

چرا همه مجرمان مواد مخدر از اعدام معاف نشدند؟
طرح  تغییر  دالیل  درباره  بشر همچنین  حقوق  فعال  این 
اصالحیه مجلس پیش از ارسال آن به شورای نگهبان معتقد 
است: »در مورد محدودیت هایی که قانون فعلی برای مجرمان 
نمایندگان  گفت  باید  گرفته،  نظر  در  اعدام  مجازات  از  معاف 
نگهبان  واحده در شورای  ماده  این  تایید  برای  مجلس ظاهراً 
بگیرند.  نظر  در  نیز  را   نهاد  این  فقهای  نظر  تا  دادند  ترجیح 
برای نمونه قائل شدن حداقل وزنی برای خرید و فروش مواد 
صدور  معیار  عنوان  به  قانون  این  در  سنتی  و  صنعتی  مخدر 
از  یکی  این  است.  گرفته  انجام  هدفی  چنین  با  اعدام  حکم 
مهم ترین عقب گردهای قانون جدید است که به نظر می رسد از 
طریق رایزنی های غیر رسمی میان نمایندگان مجلس و شورای 

نگهبان ایجاد شده است.«

تنها اصالحیه و 
تغییری که در این 
قانون ایجاد شده، 
در میزان مواد 
مخدر است.

اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر؛
موضع مثبت مجلس و کارشکنی قوه قضائیه در اجرا
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سپهری فر ادامه می دهد: »به همین دلیل هم بود که وقتی این 
طرح به شورای نگهبان ارائه شد، این نهاد چند ایراد شکلی در 
مورد برخی واژه های به کار رفته را به عنوان تنها اشکاالت آن 

عنوان کرد.«

ابهام در متن قانون یا در اجرای آن؟
به نظر می رسد نکته ای که در حال حاضر معافیت مشموالن 
نه  به رو کرده،  با مشکل رو  را  اعدام  از مجازات  قانون جدید 
ابهام در متن قانون که شیوه اجرای آن از سوی قوه قضاییه 

است.
معتقد  مورد  این  در  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان  پژوهش گر 
ابالغ این طرح به عنوان قانون  ابتدای  است: »قوه قضائیه در 

الزم االجرا بارها تالش کرد اجرای آن را به تعویق بیندازد.«
با  مبارزه  قانون  جدید  اصالحیه  اجرای  مشکالت  مورد  در  او 
مواد مخدر می گوید: »این کارنامه به خوبی نشان دهنده موضع 
مقامات قضائی در این مورد بود و با این اوضاع می توان انتظار 
داشت این قوه تمام مسئولیت خود را برای اجرای هر چه بهتر 

این قانون، به انجام نرساند.«
 این حقوق دان درباره اشکاالت کار قوه قضائیه در اجرای این 
از  کافی  اطالع  رسانی  نبود  مانند  عواملی  برشمردن  با  قانون، 
سوی این قوه به مجرمان مشمول این قانون و رعایت نکردن 
دادرسی عادالنه، می افزاید: »مجرمان مواد مخدر و خانواده های 
و  هستند  جامعه  کم سواد  و  حاشیه ای  اقشار  از  معموالً  آن ها 
معلوم نیست قوه قضائیه برای اطالع رسانی به این افراد در مورد 
است؟  داده  انجام  فعالیتی  چه  قانون  در  شده  انجام  تغییرات 
اصوالً  جدید  قانون  مشمول  افراد  از  بسیاری  که  این  امکان 
اطالعی از تحوالت صورت گرفته نداشته باشند بسیار باالست و 
این وظیفه دستگاه قضایی است که به متهمان و خانواده آن ها 

برای درخواست اعاده دادرسی اطالع رسانی کند.«
او گفت: »این مسئله زمانی مهم  تر جلوه می کند که بنا به گفته 
مجازات  این  از  اعدام  به  محکومان  از  نفر   ۳۳۰۰ دادستانی، 
رهایی خواهند یافت. با این وجود هیچ اطالعی از این که اوالً 
این تعداد تمام افراد مستحق معافیت از مجازات اعدام هستند 
یا نه و دوم چگونگی اطالع رسانی به آن ها در این مورد وجود 

ندارد.«
این فعال حقوق بشر نبود اطالع رسانی کافی از سوی قوه قضائیه 
برای مشموالن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را به عنوان 
قضات  برخی  سوی  از  شخصی  سلیقه  اعمال  دالیل  از  یکی 
ارزیابی می کند و می گوید: »با چنین سیاستی عجیب نیست 

اگر برخی قضات نیز با حمایت سران قوه قضائیه به اعمال نظر 
مواد  مجرمان  برای  را  اعدام  احکام  و  پرداخته  خود  شخصی 

مخدر همچنان صادر کنند.«
این برخوردهای قوه قضائیه در مورد قوانین پیشگیری کننده از 

مجازات اعدام البته چندان بی سابقه نیست.
به گفته تارا سپهری فر، »این برخوردها در زمینه اعدام در اصالح 
می خورد.  چشم  به  نیز  کودکان  برای  قصاص  مجازات  قانون 
بود قضات »می توانند«  قانون جدید گفته شده  در  جایی که 
برای علم به تشخیص متهم از »کراهت جرم« مرتکبه، او را به 
را  این کار  تنها بعضی قضات  ارجاع دهند که  قانونی  پزشکی 

می کردند.«
دستگاه  رسانی  اطالع  کمبود  کنار  در  بشر  حقوق  فعال  این 
از  دقیق  آمار  نبود  و  اخیر  قانونی  تحوالت  زمینه  در  قضایی 
مجرمان مستحق معافیت از اعدام، ناعادالنه بودن روند دادرسی 
به جرایم مواد مخدر را نیز یکی دیگر از اشکاالت اجرای قانون 

جدید می داند.
او می گوید: »در کنار تمام این مسائل باید شیوه مرسوم دادرسی 
به جرایم مواد مخدر را هم افزود. حتی اگر اطالع رسانی کافی از 
سوی دستگاه قضایی در این زمینه برای متهمان هم وجود داشته 
باشد، باید دید دادرسی های مجدد این متهمان چگونه انجام 
می شود. گزارش های زیادی از بی توجهی بسیاری از قضات به 
ماهیت پرونده ها، کم کاری وکال در این زمینه، شکنجه متهمان 
و نگه داری آن ها در شرایط ناعادالنه منتشر شده است که دید 
از  دست  این  شهروندی  حقوق  به  نسبت  را  قضائی  مسئوالن 
در  ابهاماتی  شرایط  این  در  می دهد.  نشان  به خوبی  متهمان، 
زمینه کیفیت اجرای عدالت در مرحله اعاده دادرسی نیز مطرح 

است که این نیز بر نگرانی ها  افزوده است.«

آیا تصویب قانون اصالحی به صورت »طرح« پاسخگوی 
نیازهاست؟

در کنار این موضوعات، در ساختار حقوقی جمهوری اسالمی 
تفاوت میان »طرح« و »الیحه« در قوانین مختلف تصویب شده 

از اهمیت خاصی برخوردار است.
مورد  قوانین  باالی  حجم  که  هستند  اعتقاد  این  بر  بسیاری 
کارگیری  به  فرصت  »طرح«،  صورت  به  مجلس  در  بررسی 

مطلوب نیروهای کارشناسی را از این نهاد می گیرد.
در این شرایط، پرسش قابل تأمل این است که آیا بهتر نبود 
بیشتری  قدرت  دولت که هم  و  قضائیه  قوه  به جای مجلس، 
دارند و هم از بدنه کارشناسی قوی تر برخوردار هستند، به این 

موضوع وارد می شدند؟
تارا سپهری فر با توجه به تمام نقدهایی که در مورد عملکرد 
به ورود دستگاه  این مورد مطرح کرد، نسبت  قوه قضائیه در 

قضایی به اصالح قوانین اعدام خوشبین نیست.
به  توجه  با  دولت  و  قضائیه  »قوه  می گوید:  حقوق دان  این 
در  بشری  حقوقی  مجامع  اخیر  سال های  فراوان  انتقادهای 
که  داشتند  را  فرصت  این  ایران،  در  اعدام  باالی  آمار  زمینه 
روی  اتفاق  این  که  کنند  پی گیری  را  قانونی  الزم  اصالحات 
نداد. البته چند ماه پیش جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر 
قوه قضائیه از ضرورت چنین اصالحاتی برای کاهش مجازات 
اعدام در جمهوری اسالمی صحبت کرده بود ولی اتفاق خاصی 

نیفتاد.«
این فعال حقوق بشر با اشاره به نبود اراده سیاسی الزم در بدنه 
دولت برای پیش گام شدن در چنین کاری و البته ایستادگی 
اعدام،  مجازات  کاهش  سیاست های  برابر  در  قضایی  دستگاه 
معتقد است: »این وظیفه مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری 
است که در نبود اراده الزم در دو قوه دیگر خودش برای چنین 

اصالحاتی پیش قدم شود.«

تکلیف مجازات های جایگزین چیست؟
از سوی دیگر در روند حذف مجازات های سنگینی مانند اعدام، 
اولویت های  از  جایگزین«  »مجازات های  گرفتن  نظر  در  بحث 
از  بسیاری  در  جایگزین  مجازات های  نبود  است.  مهم  بسیار 
قوانین اصالحی، اجرای درست آنها را با چالش رو به رو کرده 

است.
تارا سپهری فر در این مورد به ›حقوق ما‹ می گوید: »در بسیاری 
تنها یکی  نتیجه رسیدند که مجازات  این  به  از جوامع مدرن 
راه  عنوان  به  را  و جرم زدایی  است  اصالح مجرمان  راه های  از 
حل اصلی در پیش گرفته اند. شاید بهتر باشد به جای در نظر 
گرفتن مجازات های جایگزین، به سراغ راهی برویم که جوامع 
این موضوع  مدرن در چارچوب جرم زدایی پی گیری کرده اند. 
جرایم  انواع  و  گستره  زمینه  در  بیشتر  بررسی  نیازمند  البته 

مرتبط با مواد مخدر و نیز راه های بهتر مبارزه با آن است.
ولی در کشور ما راه طوالنی برای رسیدن به چنین نقطه ای باقی 
نمی تواند  تنهایی  به  قانونی  اصالح  این  در ضمن  است.  مانده 
مواد  مجرمان  اعدام  مجازات  زمینه  در  شرایط  شدن  بهتر  به 
مخدر منجر شود. ما به قوانین تکمیلی بیشتری احتیاج داریم 
تا بتوانند تٔاثیر عملی اصالحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر 

را بیشتر پدیدار کنند.«

عجیب نیست اگر برخی 
قضات با حمایت سران 
قوه قضائیه به اعمال 
نظر شخصی خود پرداخته 
و احکام اعدام را برای 
مجرمان مواد مخدر همچنان 
صادر کنند.
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الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد 
مخدر؛ گامی به پیش

نقی محمودی
پس از سال ها بحث و کش و قوس در خصوص تعدیل و تحدید 
طرح  مخدر،  مواد  به  وابسته  جرائم  با  مرتبط  مجازات های 
خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  پیشنهادی 
الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، پس از ت أمین 
نظر شورای نگهبان تصویب و از آبان ماه سال ۱۳۹۶ الزم االجرا 
الحاقی مذکور، مجازات اعدام در مواردی  شد. بر اساس ماده 
محدود به سقف میزان مواد و مشروط به شرایطی شده است. 
و  متهمین  حال  به  مساعد  قوانین  سایر  به سان  قانون،  این 
محکومین، قابلیت عطف به ماسبق را داراست و در صورت اجرا 

، هزاران نفر از مجازات اعدام رها خواهند شد.
سخن گوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی 
در مرداد ماه سال جاری طی مصاحبه ای اعالم کرده بود که 
اعدام  مجازات  محدودیت  و  کاهش  طرح  تصویب  صورت  در 
در جرائم مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۹۰ درصد محکومین 
بر  بالغ  با مواد مخدر که  با جرائم مرتبط  ارتباط  اعدام در  به 
به ۲۰  اعدام نشده و حکم مجازاتشان  نفر هستند،  پنج هزار 
تا ۳۰ سال حبس، کاهش خواهد یافت. پیش تر سازمان عفو 
که  بود  آن شده  مذکور، خواستار  به طرح  اشاره  با  بین الملل 
مجازات اعدام به صورت مطلق در جرائم مرتبط با مواد مخدر، 

کیفر زدائی شود.
صادر  ر أس  در  متمادی  سال های  ایران  اسالمی  جمهوری 

مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان 
محکوم و در غیر این  صورت حسب مورد »مشمولین به اعدام« 
به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو 
برابر حداقل آن و »مشمولین به حبس ابد« به حبس و جزای 
نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم 

مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین 
ارتکاب جرم سالح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سالح 

گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مهمات  و  سالح  و  سرد  سالح  بند،  این  در  سالح  از  منظور 
دارندگان  و  مهمات  و  اسلحه  قاچاق  مجازات  قـانون  موضوع 

سالح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.
بـ  در صورتی  که مرتکب نقش سردستگی )موضوع ماده ۱۳۰ 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱( یا پشتیبان مالی و 
از ۱۸  از اطفال و نوجوانان کمتر  یا  یا سرمایه گذار را داشته، 

سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
این  موضوع  جرائم  ارتکاب  علت  به  مرتکب  که  مواردی   ـ  پ 
حبس  یا  ابد  حبس  یا  اعدام  قطعی  محکومیت  سابقه  قانون، 

بیش از ۱۵ سال داشته باشد. 
واقعیت  این  با  همیشه  مجازات ها  تاریخی  سیر  با  ارتباط  در 
جرائم  نرخ  کاهش  باعث  مجازات،  تشدید  که  مواجهیم  مهم 
نمی شود و بایستی در راستای تالش برای کاهش نرخ جرائم 
به عوامل دیگری هم متوسل شویم که مهمترین عامل در این 
اصل  تبصره  در  است.  جرائم »  وقوع  از  »پیش گیری  خصوص 
۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، با وجود ت أکید بر 
بحث پیش گیری از وقوع جرم، با وجود تشکیل نهادی تحت 
همین عنوان ، نتیجه موثر و ملموسی به چشم نمی خورد. در 
استفاده  با  و  مقوله  این  به  جدی  توجه  صورت  در  که  حالی 
از دامنه  نوشتاری، شنیداری و دیداری می توان  از رسانه های 
گسترش استعمال مواد مخدر تا حدود زیادی جلوگیری کرد و 
طبعاً با کاهش تقاضای مواد مخدر سایر جرائم مرتبط با مواد 

مخدر نیز به شکل چشم گیری کاهش پیدا خواهد کرد. 
هر چند اعمال مجازات اعدام به عنوان مجازاتی سنگین و غیر 
-خاصه  هیچ جرمی  با  ارتباط  در  نباید  نه تنها  بازگشت،  قابل 
موارد  اعمال  ولی  شود  اعمال،  مخدر-  مواد  با  مرتبط  جرائم 
تخفیف و تحدید مجازات اعدام را که در سایه فشارهای متعدد 
صورت می گیرد، باید به فال نیک گرفت و نجات جان هزاران 
نفر را که در معرض حکم اعدام قرار دارند، گامی به پیش در 

این زمینه تلقی کرد.

بعد  ایران  است.  گرفته  قرار  جهان  در  اعدام  حکم  کنندگان 
از چین )تناسب جمعیتی لحاظ شود( بیشترین آمار اعدام در 
جهان را دارد و اکثریت قریب به اتفاق این اعدام ها در ارتباط 
با جرائم مرتبط با مواد مخدر است. طبق گزارش اخیر خانم 
عاصمه جهانگیر )گزارش گر ویژه سازمان ملل متحد در مورد 
ایران( ۴۲۵ نفر در سال ۱۳۹۵ در این ارتباط اعدام شده اند. 

از  با مواد مخدر،  قانون مبارزه  به  الحاقی  ماده  اعتقاد من  به 
میزان  و  سقف  که  می شود  تلقی  پیش  به  گامی  لحاظ  این 
مواد مخدر را برای تحقق مجازات اعدام افزایش داده است. به 
عنوان مثال وفق مقررات قبل از الحاق ماده مذکور به قانون 
مبارزه با مواد مخدر، برای حمل، تولید، توزیع، صدور و خرید 
و  کوکائین  مرفین،  هروئین،  قبیل  از  مخدری  مواد  فروش  و 
دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین، به میزان بیش از 
۳۰ گرم، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. در حالی که 
در ماده الحاقی میزان مواد در مواردی به دو و در مواردی به 

سه کیلوگرم افزایش یافته است. 
همچنین شرط تکرار جرم، ارتکاب جرم مرتبط با مواد مخدر 
با استفاده از سالح، نقش سرکردگی یا سوءاستفاده از کودکان 

از موارد تشدید مجازات و تحقق اعدام ذکر شده است.
قانون  این  در  که  جرائمی  مرتکبان  )الحاقی(   ۴۵ ماده  طبق 
احراز  صورت  در  هستند،  ابد  حبس  یا  اعدام  مجازات  دارای 
به  و  از شرایط ذیل در حکم مفسد فی االرض می باشند  یکی 
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به اعتقاد ناصر زرافشان، از نظر قانون گذاری، این ماده قانونی به 
غایت رسا، جامع و مانع و بدون ابهام نیست. 

که  »همان طور  می افزاید:  مطلب،  توضیح  در  حقوق دان  این 
گفتم، در تدوین این ماده معلول ها مورد توجه بوده است و نه 
علت ها. هدف کاستن از فشار و هزینه حاصل از وضع موجود 
بوده است و نه ریشه کن کردن یا برخورد با عواملی که منشا یا 
موجب رشد اعتیاد در جامعه می شوند، زیرا این کار، مستلزم 
منظر  از  موضوع  به  توجه  اقتصادی،  اجتماعی،  شرایط  تغییر 
در  که  است  دیگری  ریشه ای  علل  و  روان شناختی،  و  روانی 
سطوحی به مراتب عمیق تر از سطح قوانین و مقررات و بگیر و 
ببند قرار دارند و پرداختن به آن ها به این سادگی نیست. در 
حالی که در این ماده شاهد هستیم که حتی برخورد در همین 
سطح قانونی هم کمی است و نه کیفی، یعنی برای صدور حکم 
مقدار تولید و توزیع در مورد مشتقات شیمیایی از ۳۰ گرم به 
۲ کیلوگرم و برای مواد طبیعی از ۵ کیلوگرم به ۵۰ کیلوگرم 
افزایش یافته است، بنابراین لباس،   همان لباس قدیمی است 

که فقط قدری آن را گشاده تر و راحت تر گرفته اند.« 
آیا قضات رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط به جرائم مربوط 
به مواد مخدر قادر به تفسیر ماده مورد اشاره به ضرر متهم یا 
هر گونه برخورد سلیقه ای هستند؟ ناصرزرافشان در پاسخ به 
این پرسش معتقد است: »همه ایرادات و نقایصی که به طور 
قانون وجود  این  به طور خاص در  و  کلی در دستگاه قضایی 
داشته باز هم وجود خواهد داشت زیرا قانون عوض نشده است 
و فقط کمیت و مقدار مواد مخدر برای صدور حکم تغییر کرده 
با  مغایر  تصمیمات  اتخاذ  و  سلیقه ای  برخورد  امکان  و  است 
نصوص قانونی نیز همیشه وجود دارد و به طور روزمره شاهد 

آن هستیم، زیرا نظارت جدی و حرفه ای وجود ندارد.« 
آیا اجرای ماده الحاقی مورد اشاره در کوتاه مدت و درازمدت 
نیز  و  مخدر  مواد  به  مرتبط  جرائم  افزایش  یا  کاهش  باعث 

کاهش یا افزایش مصرف مواد مخدر خواهد شد؟ 
حقوقدان ساکن تهران، بنا به دالیلی که پیش تر به آن ها اشاره 
کرده است اجرای ماده الحاقی یادشده را به قول معروف جنبه 
Decompressive می داند و توضیح می دهد: »یعنی کاستن از 
اما چون علل  ایجاد می کند،  برای یک مدت محدود  را  فشار 
مدتی  از  پس  مانده اند،  باقی  نخورده  دست  اصلی  عوامل  و 
دوباره همین ملک است و همین روزگار. نتیجه همه اعدام ها 
تا امروز صادر و اجرا  از زمان آقای خلخالی  و زندان هایی که 
شده اند، چه بوده است؟ گسترش خارق العاده اعتیاد و جرایم 
مرتبط با آن! پس علت در جای دیگری است و در جای دیگری 

باید دنبال راه حل آن بود.«

دیگری آزاد است. رفتار کدام یک از این ها منطبق بر عدالت 
کیفری است؟« 

مجازات های  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حقوق دان  این 
با  متناسب  اشاره  مورد  ماده  در  اعدام  مجازات  جایگزین 
در  آن چه  به  توجه  »با  است:  معتقد  است؟  ارتکابی  جرائم 
پاسخ پرسش قبلی گفته شد، میزانی برای تعیین این که آیا 
مجازات اعدام با جرایم ارتکابی مورد بحث متناسب تر است یا 
ندارد.  وجود  آمده،  متمم  این  در  که  مجازات های جایگزینی 
مجازات های جایگزینی که در این متمم پیش بینی شده است 
را دست اندرکاران با توجه به وضعیت خود و برای حل مسائل 
و مشکالت خود در نظر گرفته اند نه به تناسب جرایم ارتکابی. 
است  داده  نشان  آن ها  به  علت ها  تحلیل  بدون  و  کور  تجربه 
افزایش  فقط  دهه،  چند  این  طی  اعدام  همه  آن  نتیجه  که 
از طرف  بوده است.  به مواد مخدر  و گسترش جرایم مربوط 
دیگر تعداد محکومین به اعدام منتظر اجرای حکم زیاد است 
و تعداد محکومین به حبس هم از این اعدامی ها خیلی بیشتر 
است که جا و امکانات کافی برای نگهداری آن ها وجود ندارد. 
برای  ماهیتاً  اینکه  اول  دارد:  ویژگی  دو  متمم  این  رو  این  از 
کاهش فشار حاصل از شرایط موجود تهیه شده است و دوم 
اینکه نوعی برخورد با معلول ها است نه با علت ها، دیگر اینکه 
موقتی است و برای مدتی این فشار را کاهش می دهد، اما پس 
از مدتی باز هم، همین مشکالت رشد خواهند کرد و فشار به 

حد قبلی خود خواهد رسید. 

فیروزه رمضان زاده
قانون الحاق موادی جدید به قانون مبارزه با مواد مخدر، از ۲۳ 
قانون، محکومانی  این  آبان ماه ۱۳۹۶ الزم االجرا شده است. 
را شامل می شود که براساس قانون قبلی به مجازات اعدام یا 

حبس ابد محکوم می شدند. 
ناصر زرافشان، حقوق دان ساکن تهران، در پاسخ به این پرسش 
که ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر تا چه حد قادر 
تامین »عدالت کیفری« خواهد بود؟ به مجله ›حقوق ما‹  به 
زیرا  است  کش داری  بسیار  پرسش  پرسش،  »این  می گوید: 
پاسخ دادن به آن بر می گردد به پاسخ دادن به این پرسش 
که اساساً عدالت کیفری چیست؟ بسیاری از اقداماتی که در 
و  می شوند  شناخته  جرم  قضایی  نظام  یک  در  و  کشور  یک 
دیگری  کشورهای  یا  کشور  در  دارد،  مجازات  آن ها  ارتکاب 
قوانین  بیشتر  ترتیب،  این  به  نمی شوند.  جرم شناخته  اصوالً 
دلیل  همین  به  بنابراین  ذاتی.  نه  و  هستند  اعتباری  کیفری 
معیار ثابتی برای تعریف عدالت کیفری وجود ندارد. در یک 
کشور پادشاهی، جمهوری خواهانی را که برای الغای سلطنت و 
تأسیس یک نظام جمهوری فعالیت کنند، اعدام می کنند و در 
یک کشور دیگر، سلطنت طلبانی را که بر علیه جمهوری اقدام 
باشند، مجازات می کنند. در همین عرصه مواد مخدر،  کرده 
دست کم، فروش و مصرف این مواد در برخی کشور ها عملی 
عادی است و جرم شناخته نمی شود. مصرف نوشابه های الکلی 
در کشورهایی عمل مجرمانه محسوب می شود و در کشورهای 

گفت وگوگفت وگو

زرافشان در مورد اصالح قانون مربوط به جرائم مواد مخدر:

»همان لباس قدیمی است که قدری آن را 
گشاده تر گرفته اند«

این متمم دو ویژگی دارد: 
اول اینکه ماهیتاً برای 
کاهش فشار حاصل از 
شرایط موجود تهیه شده 
است و دوم این که نوعی 
برخورد با معلول ها است نه 
با علت ها.
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میالد پورعیسی
مهناز پراکند، وکیل دادگستری، از جمله حقوق دانانی است 
که معتقدند تغییرات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر را 
باید در ارتباط با دیگر قوانین حاکم، از جمله قانون مجازات 

اسالمی و قانون آئین دادرسی کیفری، تفسیر کرد. 
به  پاسخ  در  ما‹  ›حقوق  با  گفت وگو  در  حقوق دان  این 
عدالت  تحقق  برای  جدید  قانون  توان  درباره  پرسشی 
کیفری می گوید: »تا زمانی که متهمان جرایم مواد مخدر 
هیچ  نباشند،  برخوردار  عادالنه  دادرسی  و  دفاع  حق  از 
نیست.  آن ها  مورد  در  کیفری  عدالت  تأمین  به  تضمینی 
این دسته از متهمان به طور قانونی در موارد زیادی از حق 

دفاع  و دادرسی عادالنه محروم هستند.«
مهناز پراکند به تشریح محرومیت متهمان مواد مخدر از 
و  می پردازد  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  در  حقوق خود 
کیفری،  دادرسی  آئین  قانون   ۴۸ ماده  »تبصره  می گوید: 
دارای  جرایم  با  متهمان  از  بسیاری  که  است  مقرراتی  از 
یا  و  قصاص  اعدام،  از  اعم  حیات  سلب  قانونی   مجازات 
در  خود  اعتماد  مورد  وکالی  انتخاب   از  را  ابد  حبس 
مرحله تحقیقات مقدماتی که مهمترین مرحله در تشکیل 
پرونده کیفری است، محروم کرده است«.  و تکمیل یک 

با ساختار قوه قضائیه، دادگاه های انقالب در این ساختار 
وجود ندارند. بنابراین تشکیل و ادامه فعالیت این دادگاه ها 

مغایر با قانون اساسی و غیرقانونی است.«
که:  این  بیان  با  تحلیل  این  ارائه  از  پس  پراکند  مهناز 
»عدالت قضائی زمانی قابل تصور است که ساختار قضائی 
کشور ساختاری مستقل، بی طرف و بدنبال اجرای حق و 
عدالت باشد، و قوانین نیز تضمین کننده برابری حقوقی 
افراد و دادرسی عادالنه باشند«، تصریح می کند: »با توجه 
با وجود نواقص و ایرادهای قانونی و تضییقات دفاعی که 
اعمال شده  متهمان  قبیل  این  به  نسبت  قانون  در خود 
است، نمی توان گفت که عدالت کیفری در مورد این افراد  

اجرا می شود.«

سیاست کیفری کارا؛ »تنبیه« در کنار »تنبه«
مهناز پراکند در پاسخ با این پرسش که »آیا مجازات های 
با  متناسب  را  مذکور  ماده  در  اعدام  مجازات  جایگزین 
جرایم ارتکابی ارزیابی می کنید؟« با بیان این که »سیاست 
کنار  در  بتواند  که  است  سیاستی  مؤثر  و  کارا  کیفری 
حمایت از حقوق تک تک افراد جامعه، زمینه های ارتکاب 
جرائم را به حداقل میزان ممکن رسانده و موجبات حفظ 
این  »در   می دهد:  ادامه  سازد«،  فراهم  را  عمومی  نظم 
و  داشته  بازدارنده  تنبیه مجرمان جنبه  سیاست کیفری 
با ›تنبه‹ آن ها همراه است. درست است که در این ماده 
بیشتر موارد مجازات اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر 
حذف و مجازات های حبس و جزای نقدی جایگزین آن 
شده و می توان این اقدام را قدمی مثبت در جهت اتخاذ 
سیاست کیفری به نسبت انسانی ارزیابی کرد ولی صرف 
پیش بینی احکام طویل المدت برای مرتکبین این جرایم 
بدون  و  جرم   ارتکاب  زمینه های  گرفتن  نظر  در  بدون 
داشتن برنامه برای از بین بردن این بسترها نه تنها مفید 
هم  از  مثل  دیگری  مفسده های  ساز  زمینه  که  نیست 

پاشیدگی خانواده ها نیز می شود.«

اصالحاتی رسا و شفاف یا مبهم
اما از نظر اصول قانون گذاری ماده قانونی مذکور را چقدر 

این  حقوق دان می گوید: »این تبصره قانون آئین دادرسی 
کیفری تصریح  می کند که در جرایم علیه امنیت داخلی یا 
خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها 
مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات 
بین  از  را  خود  وکالی  یا  وکیل  دعوی  طرفین  مقدماتی 
قوه  رئیس  تأیید  مورد  که  دادگستری  رسمی  وکالی 

قضائیه باشد، انتخاب می نمایند.«
این وکیل دادگستری همچنین به ماده ۳۰۲ قانون آئین 
دادرسی کیفری اشاره می کند. این ماده هم به شیوه ای 
دیگر، متهمان مرتبط با مواد مخدر را از انتخاب وکالی 

مورد اعتماد محروم می کند. 
مهناز پراکند در تشریح موضوع این ماده می گوید: »جرایم 
موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری هم جرایم 
موجب اعدام یا حبس ابد و جرایم سیاسی و مطبوعاتی 
وثوق  مورد  وکالی  یا  وکیل  قبول  به  محکوم  که  است 

رئیس قوه قضائیه در مرحله تحقیقات شده اند.«
به گفته این وکیل دادگستری همچنین: »طبق ماده ۳۰۳ 
قانون آئین دادرسی کیفری هم دادگاه صالح به رسیدگی 
به جرایم مواد مخدر، دادگاه انقالب شناخته شده است. 
در حالی که با توجه به اصول متعدد قانون اساسی مرتبط 

برخورداری از دادرسی عادالنه؛ شرط بهبود 
شرایط متهمان مواد مخدر

گفت وگوگفت وگو

در قانون نویسی، 
مواد قانونی باید به 
نحوی بیان شوند که 
هر خواننده ای بتواند 
غرض قانون گذار را به 
روشنی از آن بفهمد
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ارزیابی  ابهام  بدون  و  مانع  و  رسا، جامع  ماده ای  می توان 
کرد؟

به گفته مهناز پراکند: »در قانون نویسی، مواد قانونی باید به 
نحوی بیان شوند که هر خواننده ای بتواند غرض قانون گذار 

را به روشنی از آن بفهمد.«
میزان  تحلیل  به  مقدمه  این  با  دادگستری  وکیل  این 
شفافیت به کار رفته در ماده اصالحی قانون مبارزه با مواد 
مخدر، می پردازد: »در این ماده نظر قانون گذار به روشنی 
بیان نشده است و من بعد از مطالعه آن دچار شک و تردید 
در فهم آن شدم. مثال در بند الف از این عبارت استفاده 
شده است: »مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از 
شرکاء، حین ارتکاب جرم سالح کشیده یا به قصد مقابله 
با مأموران سالح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. 
)منظور از سالح در این بند سالح سرد و سالح و مهمات 
موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 

سالح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ است(.« 
پراکند با بیان این پرسش که »از نظر قانون گذار در این بند 
چه کسی در حکم مفسد فی االرض تلقی شده است؟ آیا 
فقط مباشر جرمی را که سالح کشیده و یا سالح به همراه 
داشته در نظر دارد یا  اینکه تنها شریک جرمی در حکم 
مفسد فی االرض است که سالح کشیده یا همراه داشته 
داشته است؟« ادامه می دهد: »این بند از ماده ۴۵ طوری 
تنظیم شده است که انگار منظور قانون گذار این است که 
یا همراه داشتن آن توسط یکی  به صرف کشیدن سالح 
از مباشرین یا شرکای جرم بقیه نیز در حکم مفسد فی 
االرض تلقی می شوند! اگر چنین باشد که با هیچ منطق 

عقلی، حقوقی و منطقی نمی توان آن را توجیه کرد.«
این حقوق دان با این تفسیر، تعریف ماده ۴۵ اصالحی قانون 
مبارزه با مواد مخدر را با تعریف قانون مجازات اسالمی از 
ماده  و می گوید: »در  االرض در تضاد می داند  مفسد فی 
۲۸۶ قانون مجازات اسالمی در تعریف مفسد فی االرض 
مرتکب جنایت  بطور گسترده  متذکر می شود: »هر کس 
علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی یا 
سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی 
االرض است. تبصره این ماده هم بر گسترده بودن اخالل 

در نظم عمومی و... تأکید کرده است. این در حالی است 
که در ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر صرف 
شده  قلمداد  االرض  فی  مفسد  حکم  در  کشیدن سالح، 
جنایت  جهت  در  بهره برداری  آن  از  اینکه  از  اعم  است؛ 
یا خارجی...  امنیت داخلی  افراد،  علیه تمامیت جسمانی 
شده باشد یا نه. این ماده صرف همراه داشتن سالح را، در 
صورتی که احراز شود برای مقابله با مأموران بوده - بدون 
اینکه از آن استفاده شده باشد- در حکم مفسد فی االرض 
و مستحق اعدام شناخته است. بنابراین  در این ماده  به 
حد  در  ارتکاب   گستردگی  و  جنایت  موضوع  کل  طور 

وسیع آن مفروض نیست.« 
قضات  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پراکند  مهناز 
به  قادر  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرائم  به  کننده  رسیدگی 
تفسیر این ماده به ضرر متهم یا هرگونه برخورد سلیقه 
ای خواهند بود؟«، می گوید: »بدیهی است در یک سیستم 
بر  قانون گرای مبتنی  و  قضائی سالم، مستقل، عدالت جو 
اصل  حاکمیت  به  بنا  عادالنه،  دادرسی  مبانی  و  اصول 
برائت در پروند  ه های کیفری، قوانین جزائی در چهارچوب 
مواد قانونی و به نحو مضیق تفسیر می شوند تا دامنه جرم 
در همان حد تنگ و کوچکش باقی بماند و کمتر کسی 

مجرم شناخته شود.«
او ادامه می دهد: »متأسفانه نه تنها در دادگاه های انقالب 
قرار  دادگاه ها  این  قضات  توجه  مورد  کمتر  برائت  اصل 
که  هم  مقدماتی  تحقیقات  مرحله  در  بلکه  می گیرد، 
متهمین این گونه جرایم از داشتن وکیل مورد اعتماد خود 
محروم هستند، معموال در وضعیت ایزوله و در شرایط غیر 
انسانی مورد بازجوئی قرار می گیرند و بازجویان اداره های 
آگاهی در بازجوئی های به زعم خود فنی )شکنجه متهم( 
تا  از متهم می خواهند  ارتکاب جرم،  بر  ارائه دلیل  بجای 
بی گناهی خود را اثبات کند. حال در یک چنین سیستمی 
و با وجود ابهامات موجود در این ماده چگونه می توان به 
اطمینان گفت که قضات دادگاه های غیرقانونی انقالب این 
ماده را با اتکاء به اصل برائت به نفع متهم تفسیر کرده و 

با آن برخورد سلیقه ای نخواهند داشت؟«

گفت وگوگفت وگو
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