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چکیده
زمینه و هدف :سیاست جنایی در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر با گفتمانهای متعارضی اعم از سامامص رمف خ سخفیما مواجم
است ک ه یک از آنها رخشهای متفاخسی را ب ای مقابل خ کنت ل سوءمص ف مواد مخدر پیشنهاد میکنند ک در این سحقیم
در نظ است ،گفتمانهای متعارض قانونگذار خ ب نام های پلیای در کنت ل سوءمص ف مواد مخدر مورد ب رسی ق ار گی د.
روش :سحقی حاض از نظ هدف ،کارب دی ،از نظ رخش اج ا ،سوریفی  -سحلیلمی خ از نظم گم دآخری ااتعماس ،اسمنادی
است ک ااتعاس موردنظ از کتب ،قوانین ،پایاننام ها ،مقاالس خ منابع اینت نتی جمعآخری شده خ مورد سحلیل ق ار گ فت اند.
یافتهها :سیاست جنایی سقنینی ک رکن اساسی مبارزه با ج ائ است ،در خصمو

سموءمصم ف ممواد مخمدر از انامالام الزم

ب خوردار نبوده خ همین ام سبب شده است ک ب نام های اج اشدۀ پلیس در ا حهای مختلا جممعآخری معتمادان متالماه خ
ع ض کنندگان مواد مخدر سوفی چندانی ب دست نیاخرد خ این عدم اناالام خ گفتمان های متعارض نیز ناشی از سعدّد خ کثم س
م اجع سقنینی در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر ،سنت گ ایی خ عدم سخصص خ اعمال متحظاس سیاسی در خضع قانون است.
نتیجهگیری :با سوج ب گفتمانهای متعارض حاک ب مبارزه با سوءمص ف مواد ،باید با سع یا یک سیاست جنمایی منامال
ب ای پلیس ،این نهاد ب محض رخب خ شدن با ه نوع ج می از ج ائ م سبط با مواد مخدر بتفارل خارد عمل شده خ نباید منتظ
ارسکاب ج می در ارسباط با مواد مخدر بماند خ در بعضی مکانهای ج مخیز با ه نوع سخلا جزئی ک بعداً زمینم سماز جم ائ
مواد مخدر میشود ،ب خورد قااع داشت باشد.
کلید واژهها :گفتمانهای متعارض ،قانونگذار ،پلیس ،سیاست جنایی ،مواد مخدر.
استناد :مختارنیا ،سجاد؛ الهوردی میگونی ،فرهاد و اسماعیلی ،مهدی (بهار  .)1400گفتمانهای متعارض قانونگذار و
برنامههای پلیسی در کنترل سوءمصرف موادمخدر .فصلنامۀ پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،)61(16 .صص.83-110
DOR: dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.4.2

______________________________________________________
 .1ب گ فت از رسالۀ دکت ی حقوق کیف ی خ ج مشناسی دانشمااه آزاد اسمتمی خاحمد آیمتاهلل آملمی بما عنموان «سعمارضهمای گفتممانی
سیاست جنایی سقنینی (مطالعۀ موردی :قانون مبارزه با مواد مخدر ای ان)».
 .2دانشالوی دکت ی حقوق کیف ی خ ج مشناسی دانشااه آزاد استمی خاحد آیتاهلل آملی ،مازندران ،ای ان (نویاندۀ مائول)،
sajadmokhtarinia@gmail.com
 .3استادیار حقوق کیف ی خ ج مشناسی دانشااه مازندران ،مازندران ،ای انfarhad.allahverdi@yahoo.com ،
 .4استادیار حقوق کیف ی خ ج مشناسی دانشااه آزاد استمی خاحد آیتاهلل آملی ،مازندران ،ای ان،
dresmaeli@yahoo.com
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مقدمه
اعتیاد خ سوءمص ف مواد مخدر 1یکی از آسیبهمای مهم اجتمماعی کشمور اسمت خ در
سع یا اعتیاد آمده است« :اعتیاد یک رفتار فیزیکی خ اجتماعی است کم بم موجمب آن
ف د نابت ب یک مادۀ خا  ،خابات شده خ کنت ل خمود را از دسمت ممیدهمد» (کموپ ،
چاس ز ،کالتنتال خ خخنگ،2015 ،2

 .)78اعتیاد ،باعث آسیبهای مختلا اجتمماعی خ

جامانی خ خانوادگی مانند امتق ،متارکم  ،خشمونت خمانوادگی خ مشمکتس رخانمی از
جمل پ خاشا ی ،افا دگی ،است س ،اضط اب خ غیم ه ممیشمود .در خصمو

دالیمل

ش خع مص ف مواد مخدر موارد مختلفی را مط ح ک دهاند ،خلی ب ای رخابط خمانوادگی
رمیمی ،اهمیت بم سمزایی قائمل هامتند خ معتقدنمد اگم پیونمد عماافی خ رخابمط درخن
خانواده دچار مشکل شود ،گ ایش علنی ب رفتار ضمداجتماعی خ مصم ف ممواد آشمکار
میشود (سانچیز-کویالا ،اخلیوا ،پارا خکاماچو )2016 ،3خ گ خهی نیز اعتقاد ب این دارند
ک عوامل اجتماعی خ محیطی نقش مهمی را در سال بم مصم ف ممواد ایفما ممیکنمد ،در
حالی ک عوامل رخانشناختی خ زیاتشناختی در اختتالس اعتیاد نقش مه سم ی دارنمد
(خست.)2001 ،4
نکاسی ک در ب خورد ریش ای با اعتیاد ،کمت ب آن سوج میشمود ،رم فنظم از جنبم -
های مختلا ب خز خ گات ش اعتیاد ،از جنبۀ حقوقی ،از هممان ابتمدای شیوع اعتیاد ک از
آن ب «مائل اجتماعی» 5نیز نام میب دند ،نحوۀ ب خورد با معتادان ،چمالش اساسمی بم ای
سیاست جنایی بود .بعد از پایان جنگ سحمیلی خ با سوج ب افزایش آمار معتادان ،دخلمت
سعی ک د ب ارتح خ درمان معتادان بیشت سوجم کنمد خ قموانینی نیمز در ایمن خصمو
سصویب شد ،خلی با سوج ب نبود زی ساختهای مناسمب خ ناماه سمکبعمدی بم معضمل
اعتیاد خ سغیی مواد مص فی معتادان از س یاک بم مشمتقاس آن ماننمد هم خیین ،ممورفین خ
______________________________________________________
1. Drug abuse
2. Cooper, Chatters, Kaltenthaler & Wong
3. Sanches-Queija, olive, Parra & camacho
4. West
5. Social issue

راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

غی ه موفقیتی حارل نشد خ با سوج بم افمزایش انمواع ممواد مخمدر خ رخانگم دانهما در
سممالهممای اخیممم  ،نحمموۀ ب خممورد بمما سوءمصم ف مممواد مخمممدر خ معتممادان بممم یکمممی از
بحثهای مهم سبدیلشده خ علی غ ارتح مواد  15خ  16قانون مبارزه با مواد مخمدر در
سال  ،1389گفتمان های مختلفمی مطم ح شمده اسمت خ ب نامم همای پلمیس در خصمو
مبارزه با مواد مخدر از اث اس منفمی سحموالس خ گفتممانهمای متعمارض سیاسمت جنمایی
سقنینی مصون نمانده است.
با نااهی ب خضع موجود جامع خ ب نام ها خ ا حهای اج ا شدۀ پلیس در سالهای اخیم
در خصو

مبارزه با ع ض کنندگان مواد مخدر خ جمعآخری معتادان متالاه از داخمل

شه  ،ب نظ میرسد ک موفقیت چندانی در کنت ل سوءمص ف مواد حارل نشده اسمت.
شاید در ظاه  ،قضاخس این ام ک مشکل کالاست خ مقص کیات؟ آسان باشد ،خلی بما
نااهی مختص ب رخند یک ق ن مبارزۀ س گ دان با ممواد مخمدر بایمد گفمت ،هنموز اخل
خط است یا حتی با ب نام های اشتباه خ گفتمانهای متعارضی ک حاک ب موضوع بوده،
فارلۀ زیادی با کشورهای موف در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر خجود دارد؛ چ اک خقتمی
مبارزه با مواد مخدر مط ح میشود ،اخلین چیزی ک ب ذهن متبادر میشود ،پلیس اسمت.
خاضص است ک مأموران پلیس با دسمت بامت خ بم سنهمایی قمادر بم کنتم ل ممواد مخمدر
نمیباشند خ این ام خواهان همکاری سای سازمانها خ نهادهما در زمینم همای مختلما از
جمل فم اه کم دن کلیمۀ خسمایل خ امکانماس الزم جهمت مقابلم بما ایمن پدیمده بموده خ
ب کمارگی ی اقمداماس سم کوبا ان خ خاکمنشهمای کیفم ی در جهمت مقابلم بما پدیمدۀ
بزهکاری مواد مخدر نیز ن کافی بوده خ ن نتایج مطلوب خ موردنظ را ب دسمت خواهمد
داد ،لذا به ه جامتن از اقمداماس پیشمای ان خ ابزارهمای غی کیفم ی خ کنشمی در جهمت
کاستن اعمال مال مان خ کاهش هزین های گزاف نظام عدالت کیف ی ضم خری اسمت خ
این ام میالبد ک قوانین در زمینۀ کنت ل مواد مخمدر از یمک گفتممان منامال پیم خی
کنند .خلی در حال حاض سیاست جنایی در حوزۀ مبارزه با مواد مخمدر بما گفتممانهمای
متعارضی مواج است ک گاه با ساامص رف خ گاه با سخفیا هم اه بوده است (بماق زاده
میانالی،1378 ،

 )139ک علت آن نیز سعدّد خ کث س م اجمع سقنینمی ،سمنتگ ایمی خ
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عدم سخصص خ اعمال ستی ف دی خ متحظاس سیاسی در خضمع قمانون اسمت کم ایمن
گفتمانها نیز ه کدام چارچوب ،اهداف خ رخشهای متفماخسی را پیشمنهاد ممیکننمد کم
این رخشها در قانون ما با گفتمان س کوب ش خع شده؛ ب نحوی ک ب ای استعمال ممواد
مخدر مالازاس حبس نیز در نظ گ فت شده بود خ با گفتمان ارمتح خ درممان خ کماهش
زیان ،ادامۀ مای داده خ اکنون کم گفتممان ممدی یتی حماک اسمت .لمذا ،سحقیم حاضم
درردد پاسخاویی ب این سؤاالس است ک گفتمانهای متعارض چاون ب ب نامم همای
پلیای در کنت ل سوء مص ف مواد سأثی گمذار بموده اسمت؟ پلمیس چم سیاسمتی را بم ای
ب خنرفت از این مشکل باید اسخاذ کند؟ خ پلیس با سوج ب گفتمانهای متعارضی ک بم
مبارزه با مواد مخدر حاک است از چ سیاست جنایی باید سبعیت کند؟
در خصو

ب رسی گفتمانهای متعارض خ ب نام های پلیایِ کنتم ل سوءمصم ف ممواد

مخدر ،سحقی ماتقلی انالام نا فت  ،خلی موضوعاس م سبطمی بم ایمن شم ح انالمام شمده
است .جف ی ( )1384در مقال ای با عنوان «نااهی ب (سیاست) ساامص رف » ،ب سیاسمت
جنایی حاک ب پلیس پ داخت است .ایشان اشاره ب این موضوع دارند ک ایماالسمتحمدۀ
آم یکا جهت مبارزه با افزایش رخزافزخن خشونت در دهمۀ نمود ،سیاسمتی بم نمام سامامص
رف را اسخاذ ک ده است .این سیاست پاسخی بود ب نا انی شمه خندان در ممورد امنیمت
مدارس ،مبارزه با حمل ستح خ مواد مخمدر ،آشموب خ رفتارهمای ضمداجتماعی .سأکیمد
این سیاست بیش س ب کشا سمامی ج ائ از ا ی بازرسمی ه چم بمیشسم شمه خندان
است؛ چیزی ک سا اندازهای در سضاد با حقوق شناخت شدۀ شمه خندی در جواممع غ بمی
است خ ب همین جهت ب شدّس مورد انتقاد نیز ق ار گ فت است .سیاست سامامص رمف از
حیث ارزیابی نتایج حارمل نیمز دارای موافقمان خ مخالفمانی اسمت خ گزارشماس مثبمت خ
منفی زیادی در این مورد خجود دارد .مؤلا معتقد است ،مفهوم سامامص رمف  ،مفهمومی
سصنعی خ غی خاقعی است؛ زیم ا همین نیم خی پلیامی نممیسوانمد سممامی قمانونشمکنان را
بازداشت کند .نالفی سوانا ( )1386نیز در مقال ای با عنوان «سعارض خ اناداد در سیاسمت
جنایی ای ان» ،ب ب رسی جلوههای گوناگون سعارض خ سهافت در ابعماد مختلما سیاسمت
جنایی سقنینی ،قضایی خ اج ایی ای ان پ داخت کم همامی مبمین ایمن خاقعیمت اسمت کم

راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

اهداف مکنون خ ماتت در سیاست سقنینی ایم ان کم عممدس ًا مبتنمی بم خصیصم ارعمابی،
سزادهی ،کیف گ ایی خ س کوبگ ی مالازاسها خ ارتح خ س بیمت مال ممان اسمت ،در
م حلۀ قضا خ اج ا گ فتار نوعی انعطاف ،ساامص خ سااهل خ در نتیال زدخدن خیژگیهای
بازدارندگی خ ارتحی مالازاسها شده است .همچنمین ،عباسملو ( )1389در مقالم ای بما
عنوان «ب رسی الزاماس قانونی پلیس در ام مبارزه با مواد مخدر خ رخانگم دان بما سأکیمد
ب پلیس زن» ،ب آشنایی پلیس با موازین قانونی م سبط بما جم ائ ممواد مخمدر خ سیاسمت
جنایی حاک ب مبارزۀ پلیس با مواد مخدر میپ دازد خ معتقدند با سوج بم اینکم پلمیس
ام خزه بیش از پیش جهت ایفای خظایا خمود ملمزم بم رعایمت مموازین قمانونی اسمت،

شناسایی این موازین ب ای آنها بایار حائز اهمیت است.
اکب ی ( )1393در سحقیقی سحت عنوان «ب رسی خ نقد سیاست جنمایی حماک بم جم ائ
مواد مخدر در ای ان با سأکید ب ارتحی سمال  1389قمانون مبمارزه بما ممواد مخمدر» ،بم
ب رسی ناهماهنایها میان سیاست جنایی سقنینی با سیاسمت جنمایی قضمایی خ اج ایمی در
خصو

ج ائ مواد مخدر پ داخت است .ایشان معتقدند ک قانونگذار ایم ان در قمانون

مبارزه با مواد مخدر خ ارتحیۀ سال  1389آن ،همواره با سعیین مالازاسهای نامتناسب خ
سناین باألخص اعدام خ حبس ابد ،سیاست جنایی مبتنی بم سم کوب خ کیفم را محمور
خود ق ار داده است ک این سیاست چندان مورد اقبال سیاست جنمایی قضمایی (رخیکم د
دستااه قضا) ق ار نا فت است .سیاست جنایی حماک بم جم ائ ممواد مخمدر اساسماً بم
محور پاسخهای دخلتی اع از کیف ی خ غی کیف ی میچ خد ،خلی در قامت پاسخهمای
غی کیف ی ناظ ب پیشای ی خ درمان ،نقش ارگانها خ سازمانهای مم دمنهماد محاموس
است .مویدی ( )1394در مقال ای با عنوان «اج ای الاوی انتظامی مقابل بما فم خش ممواد
مخدر» ب این نتیال رسیده اند ک الاوی انتظامی ب سنهمایی بم ای مقابلم بما ع ضمۀ ممواد
مخدر پاسخاو نیات .راهب د مبارزه با ممواد مخمدر ،بایمد راهبم دی سیامتمی باشمد .در
راهب د سیاتمی سعی میشود ک سممامی ابعماد خ عنارم یمک پدیمدۀ ممورد سوجم قم ار
گی ند .در این شممیوه ،ااتعاس الزم از عملک د ،نقاط قوس خ ضمعا هم یمک از ابعماد
جمعآخری خ ب اسمماس این ااتعاس سصمی گی ی خ عمل میشود.
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گفتمان :گفتمان ،مالموع ای از گزارشهایی است ک یک مفهوم کلی را در بم دارد خ
در سحلیلِ گفتمان ،1دربارۀ ف ستندۀ پیام ،سحلیل پیام ،سحلیل خسیل خ سحلیل گی نده بحث
میشود .،سحلیل گفتمان یک گ ایش مطالعاسی بینرشت ای است ک ب دلیل بین رشمت ای
بودن ،خیلی زخد ب عنوان یکی از رخشهای کیفی در حوزههای مختلا علموم سیاسمی،
علوم اجتماعی خ ارسباااس مورد استقبال خاقع شمده اسمت .لمذا سحلیمل گفتممان بم منزلمۀ
رخشی شناخت میشود ک چاونای سبلور خ شکلگی ی معنا را در ارسباط با عوامل بافت
اجتماعی ،ف هنای خ موقعیتی ب رسی میکند خ سحلیل گفتمان در معناکماخی ریشم دارد
خ قصد آن کشا معنای نهفت در پدیدههای اجتماعی اسمت (ساجیمک،1379 ،

 )68خ

منظور کلی از گفتمان ،چارچوب نظ ی حاک بم ذهمن قمانونگمذار اسمت خ مهم سم ین
اهداف سحلیل گفتمان ،رخشن ساختن ساختار عمی خ پیچیمدۀ سولیمد ممتن یعنمی «ج یمان
سولید گفتمان» ،نشان دادن موقعیت خ ش ایط خا

سولیدکنندۀ گفتمان خ آشکار ساختن

رابطۀ بین متن خ ایدئولوژی ،با این سفای کم همین ممتن یما گفتمار خ نوشمتاری بمیام ف
نیات ،بلک ب مموقعیتی خما

خابامت اسمت .ایمن امم ممکمن اسمت کمامتً آگاهانم خ

غی عامدان باشد خ گفتمانهای متعارض 2زمانی ایالاد میشود ک سماختارهای اجتمماعی
منظ نبوده خ در سبیین خ سوریا گزارهها ،ب داشتهای مختلفمی رمورس ممیگیم د .بم
عنوان مثال ،پلیس در افکمار عممومی هممواره بم عنموان ضمابط قضمایی نقمش بامت خ بما
مأموریت کشا ج م هم اه بوده خ ساکنون پلیس سنها ب عنوان ابزار سیاستهای کیفم ی
خاکنشی مورد استفاده ق ار گ فت است .ب بیان دیا  ،نقش پلیس ب امور سمنتی فقمط در
چارچوب نظام کیف ی سع یا میشود .این در حالی است ک اروالً پیدایش نهاد پلمیس
در جوامع انامانی سنهما جهمت کشما خ سم کوبی جم ائ نبموده اسمت ،بلکم مأموریمت
نخاتین پلیس همانا حفظ نظ خ انضباط در سطص جوامع بوده کم بم سمدریج خ درگمذر
زمان این نقش اخلی ب دست ف اموشی سپ ده شده خ ب نقشهای کیفم ی خ سم کوبا انۀ
______________________________________________________
1. Discourse Analysis
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راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

پلیس بیشت سوج شده اسمت (همس،1382 ،1
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 .)21پلمیس در خاقمع یمک نهماد دخلتمی

است ک خظیف اش ب ق اری خ حفظ امنیت عمومی ،اج ای مق راس خ نظارس اجتمماعی،
پیشای ی از خقوع ج م خ سعقیب خ کشا ج م خ ب اور کلی ،حفاظمت از جمان خ ممال خ
ناموس خ ش افت م دم ب اب قانون ب عهدۀ اخ است (شماک ی،1379 ،

 .)22خلمی بما

سوج ب سأثی گذاری گفتمان های مختلما ،نقمش پلمیس خ انتظمار مم دم از پلمیس دچمار
دگ گونی شده است.
سیاست جنایی :2سیاست جنایی در کشورهای مختلما ،نقمش کنتم ل بزهکماری را بم
عهده دارد .ب عبارس دیا  ،پدیدۀ مال مان را ب ای مم دم قابملسحممل کم ده خ از میمزان
ج م کاست یا آن را ریش کن میکند .بناب این ،نبودن سیاست جنایی ،سبب ه ج خ مم ج
در جامع می شود خ پای خ اساس سیاست جنایی در جوامع ،قانون اساسی آنها است کم
ب جات س ین خطوط آن را سعیین خ سبیین میکند .در ای ان ،ارمطتح سیاسمت جنمایی در
ابتدا مفهوم مضی داشت خ سق یباً مت ادف با سیاست کیف ی بوده ،لمیکن بم مم خر مفهموم
موسع خود را یافت است (رحمدل،1386 ،

 .)48شیوههای متفاخس ب خمورد بما پدیمدۀ

مال مان خ انواع اقمداماس قابملسصمور ،متمایزکننمدۀ مفهموم سیاسمت کیفم ی از سیاسمت
جنایی است .سیاست کیف ی ر فاً درب گی ندۀ اقداماس قه آمیز رسمی خ کیفم ی اسمت
خ در سیاست جنایی از انواع سدابی خ اقداماس غی کیف ی نیز رحبت ب میان ممیآیمد .در
سیاست جنایی معموالً دخ موضوع مورد سوج است :اخل ،ب رسی ف اینمد جم ماناماری خ
دخم ،ب رسی شبک های پاسخ ب ج م خ پدیدۀ مال مان  .خلی ،رمحبت از سیاسمت جنمایی
ب اور مطل  ،چندان فایدهای نخواهد داشمت؛ چ اکم قلمم خ بامیار خسمیعی دارد کم بما
سوج ب موضوع مقال از ب رسی آن ر فنظ میشود.
تعارض گفتماانهاا :بما مطالعمۀ قموانین کیفم ی مماهوی مخصورماً قموانین مصموب در
سالهای پس از انقتب استمی ،مشمخص ممیشمود کم رخش مشمخص خ آگاهانم خ بما
______________________________________________________
1. Hass
2. Criminal Policy
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اهداف بلندمدس ،در سدخین قوانین خ مق راس مغفول مانده خ لحاظ نشده است .سغییم اس
س یع قوانین ،ارتحاس پیدر پمی در ب خمی از مقم راس خ جم ماناماریهمای اف اامی خ
غیم ه ،هماممی گویممای اسفمماقی بممودن سیاسممت جنممایی در کشممور اسممت .عممتخه بم ایممن،
سیاستهای جنایی سقنینی ،قضائی ،اج ایی خ مشمارکتی نیمز مکممل هممدیا نبموده خ بما
همممدیا همخمموانی ندارنممد خ در مممواردی همممدیا را خنثممی مممیکننممد .در م حلممۀ
قانونگذاری ،معموالً مالمازاس همای سمناین در نظم گ فتم شمده خ عنماخین جزایمی در
سالهای اخی سوسعۀ زیادی یافت است ،اما در م حلۀ رسیدگی خ رمدخر حکم  ،قضماس
معموالً از مالازاسهای سبک خ خفیا ب ای محکومیت بزهکاران استفاده میکننمد خ در
م حلۀ اج ای احکام نیز م خصیهای ف اخانی ب اکث محکومان ب حبس اعطما ممیشمود.
فقدان هماهنای بین انواع سیاست جنایی خ اسفاقی بودن آن در ای ان ،در عمل مشمکتس
خ آسیبها خ موانعی را در اج ای عدالت خ احقاق ح ایالاد ک ده است .ارول حتمی خ
قطعی بودن اج ای مالازاسها ک از شدس مالازاس ،قمدرس بازدارنمدگی عمام خ خما
بیشت ی دارد (بتماتن ،کوهن خ ناجین،1978 ،1

 ،)65در نظام کیف ی ای ان سضمعیا

شده خ س عت اج ای مالازاس ک از موارد مه خ مورد سوجم نظمامهمای موفم قضمائی
بوده خ ه کدام از آنها ک م بوط ب م حلۀ خاری از م احل پاسخ ب پدیمدۀ مال مانم خ
نوع خاری از انواع سیاست جنایی است ،معنای خود را از دسمت داده خ بما ایمن خرما
موفقیت در سدخین سیاست جنایی کارآمد خ مهار پدیده مال مان غی ممکن خ یما مشمکل
خواهممد بممود (مالتهممدی،1393 ،

 .)9در اخضمماع کنممونی ،بم خز سعممارض خ مشممکتس

عدیده در جلوههای مختلما سیاسمت جنماییسقنینمی ،قضمائی خ اج ایمی ،بم نوبم خمود
سیاست ای ان را با نوعی گ گشمتای ،انحم اف ،بمیهمدفی ،ابهمام خ ناکارآممدی مواجم
سمماخت خ از ا فممی ،قضمماس خ دسممتااههممای مال م ی قممانون را بمما سعممارض خ س م درگمی
مضاعا رخ ب رخ ک ده است.

______________________________________________________
1. Blumstein, Cohen & Najin
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ب پشتوانۀ مبانی سال بی خ نظ ی ب رسیشده در این سحقی  ،ب نظ میرسمد گفتممانهمای
متعممارض سیاسممت جنمماییسقنینممی بمما نمماقص اجم ا کم دن گفتمممان ارممتح خ درمممان ،بم
ب نام های پلمیس در کنتم لِ ممواد مخمدر سمأثی منفمی گذاشمت خ باعمث شمده بامیاری از
ب نام م هممای پلممیس ک م در قالممب ا م ح ظف م اقممدام ب م جمممعآخری معتممادان متالمماه خ
ع ض کنندگان مواد مخدر از داخل شه انالام گ فت  ،موفقیمت چنمدانی نداشمت باشمد خ
ارول حتمیت خ قطعیت اج ای مالازاس ک نقش مهمی در بازدارندگی از ج ائ داشت ،
ب دلیل گفتمانهای متعارض سضعیا شمده خ ایمن موضموع در نحموۀ ب خمورد پلمیس بما
م سکبان خ سال ی مال مان سأثی گذار

است.

روش
سحقی حاض از نظ هدف ،کارب دی ،از نظ رخش اجم ا ،سورمیفی  -سحلیلمی خ از نظم
گ دآخری ااتعاس ،اسنادی است ک ااتعاس موردنظ از کتب ،قوانین ،پایاننامم هما،
مقاالس خ منمابع اینت نتمی جممعآخری شمده خ در جهمت حصمول اهمداف سحقیم  ،ممورد
ب رسی سحلیل ق ار گ فت اند.
یافتهها
اناالام خ عدم سعارض در سیاست جنایی ،رکن اساسی ب ای مبارزه بما جم ائ اسمت کم
این مهم در خصمو

قموانین حماک بم جم ائ مم سبط بما ممواد مخمدر خ بم خصمو

سوءمص ف مواد ب چش نمیخورد خ همین ام باعث ناموف بودن ب نام های اج ا شمدۀ
پلیس در ا حهای مختلا جمعآخری معتادان متالاه خ ع ض کنندگان مواد شده است
خ این سعارضها نیز ناشی از سعدّد خ کث س م اجع سقنینی در حوزۀ مبارزه با ممواد مخمدر،
سنتگ ایی خ عدم سخصص خ اعمال ستی ف دی خ متحظماس سیاسمی در خضمع قمانون
است .قوانین در زمینۀ کنت ل مواد مخدر در نهایت باید یک کل مناال را سشکیل دهنمد
ک ب آیند آن کنت ل خ کاهش مص ف مواد مخدر باشد .الزمۀ ام این اسمت کم قموانین
از یک گفتمان مناال پی خی کنند .منظور از گفتمان ،چارچوب نظ ی حاک ب قموانین
است خ ب نظ میرسد ،قوانین م سبط با کنت ل مص ف مواد مخمدر بم نموعی بما سعمارض
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گفتمانی مواج هاتند؛ سوضیص اینک در قوانین متعدد خ متفاخس در این حوزه خ حتمی در
یک قانون خا  ،گفتمانهای رقیب خجود دارد ک این گفتمانها ه کمدام چمارچوب،
اهداف خ رخشهای متفاخسی را پیشنهاد میکنند ک در ادام  ،بم ب رسمی آنهما پ داختم
خواهد شد.
گفتمان اصالح و درمان :1با شکات گفتمان س کوب در مبارزه با مص ف مواد مخدر
خ اعتیاد ،مشاهده میشود ک قانونگذار ضمن حفظ گفتمان س کوب ،نی نااهی نیمز بم
درمممان خ بممازپ خری معتممادان بمما اسممتفاده از سممدابی درمممان خ اقامممت در م اکممز اشممتغال خ
ح ف آموزی خ ناهداری در م اکز خا

خ حتی رژی خما

معالالم داشمت خ سیاسمت

جنممایی مبتنممی ب م بممازپ خری خ درمممان در مممورد معتممادان از آممموزههممای ج م مشناسممی خ
بزهدیده شناسی کم در آن معتماد بم عنموان بیممار خ ق بمانی جم ائ ممواد مخمدر شمناخت
میشود ،خارد قانون شمد (اکبم ی،1398 ،

 .)142گم ایش سیاسمت جنمایی سقنینمی بم

گفتمان ارتح خ درمان در مواد  15خ  16قانون ارتح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389
خ بندهای  9 ،6 ،4خ  ،10سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر نیز ب چش میخمورد .در
ب نامۀ شش سوسعۀ اقتصادی ،اجتماعی خ ف هنامی مقم ر شمده ،از ا یم خزارس سعماخن،
کار خ رفاه اجتماعی (سازمان بهزیاتی) با همکاری شه داریها نابت ب بهم هبم داری خ
سکمیممل م اکممز ناهممداری ،درمممان خ کمماهش آسممیب معتممادان متالمماه خ بممیخانمممان خ
راه اندازی م اکز جامع سوانمند سازی خ ریانت اجتماعی ب ای معتادان بهبمود یافتم اقمدام
شود .نی خی انتظامی موظما اسم ت پمس از اخمذ دسمتور قضمایی نامبت بم جممعآخری
معتادان خ سحویل آنها ب این م اکز اقدام کند .س خیص اف اد از م اکز مورد نظ با سأییمد
سازمان بهزیاتی خ با هماهنای نی خی انتظامی خ مقام قضایی خواهد بود .قبمل از ارمتح
قانون مبارزه با مواد مخدر ،قانون اعتیاد را ر احتاً ج م ممیدانامت خ بم معتمادان اجمازه
بازپ خری خ درمان را میداد .خلی قانونگذار در بند  6خ  17ارتحی با الحاق مواد  15خ
 16ب قانون ،ابتدا از اعتیاد ج مزدایی خ با سلقی اعتیاد ب نوعی بیماری ،معتادان را مکلما
______________________________________________________
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راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

ب س ک اعتیاد با م اجع ب م اکز مالاز س ک اعتیاد خ ارائ گواهی م بوا ظم ف ممدس
مق ر ک د ک در رورس عدم م اجع خ ارائ نک دن گواهی س ک اعتیماد بما ایمن شم ط،
قانون معتاد را مال م خ ماتح مالازاس دانات است ک ب نظم ممیرسمد قمانونگمذار در
سصویب مواد مذکور با سبعیت از سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر سیاسمت ارمتح
خ درمان را پذی فت است
گفتمان کاهش آسیب :1افزایش رخز افزخن اعتیاد خ گات ش بعضی بیماریهای م سبط
خ پایین آمدن سن اعتیاد خ سغییم ممواد مصم فی از کم خطم بم پ خطم خ خجمود حالم
خسیعی از دارخها خ پمیش سمازها در جامعم خ دست سمی آسمان بم آنهما ،باعمث سشمدید
نا انیها در جامع شده است خ خأل قانونی در مبارزه با پیش سازها خ اسمتفادۀ ف اگیم خ
عمومی ک از آنها ممیشمود ،موجمب بم خز آسمیبهمای جمدی بمین مصم فکننمدگان
میشود .گفتمان کاهش آسیب ،علی غ خأل قانونی با رخیک د سقلیمل عموارض بهداشمتی
ناشی از سوءمص ف مواد در معتادان پ خط  ،ارسقای کیفیت زنمدگی مصم فکننمدگان،
ایالاد زمین ب ای بازگشت ب خانواده خ جامع حتی حین مص ف ،شکاتن چ خمۀ اعتیماد
خ فق  ،افزایش آگاهی معتادان سزریقی خ پ خط در مورد راههای انتقمال بیمماری ایمدز خ
هپاسیت ،کاهش ب خز خ شیوع رفتارهای پ خط در مص فکنندگان مواد خ سقلیمل مموارد
ب خز خ شیوع بیماریهای عفونی منقول از راه خون مانند ایدز خ هپاسیت خ کاهش بم خز خ
شیوع رفتارهای مال مان سوسط مص ف کنندگان ظهور ک د .لمذا آنچم امم خزه در سممام
دنیا در زمینۀ اعتیاد ب مواد مخدر مورد سوج ق ار گ فتم  ،اسخماذ سیاسمتهمای مبتنمی بم
کاهش آسیب است .ارطتح کاهش آسیب (زیانکاهی) ،ب ای اخلین بار در سال 1980
ب ب نام هایی ااتق میشد ک هدف اخلیۀ آن کاهش عوارض مص ف مواد مخمدر بمود
(رحیمی پور ،ف جیها ،محق داماد خ امیدی،1395 ،

 .)85با سوج ب اینک اعتیاد یمک

مشکل خ بیماری اوالنی مدس خ مزمن است خ در رورس عدم مداخل خ درمان ،معموالً
سی پیشرخنده ،سخ یبی خ عودکننده دارد خ بایاری از معتمادان بم دلیمل پیشم فت بمودن
______________________________________________________
1. Harmm Reductione discours
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اعتیاد خ آسیبهای جدی جامی خ رخانی ،قادر ب کنار گذاشتن آن نیاتند ،لذا سوج بم
سیاست کاهش آسیب در این موارد ض خری بم نظم ممیرسمد .در هممین راسمتا ،سوجم
بیشت ب سیاست کاهش سقاضا مفید خواهد بود؛ چ اک نقمش مثبمت خ مکممل در کنتم ل
سوء مصم ف دارد .بم ختف سیاسمت کماهش ع ضم کم در کنتم ل سوءمصم ف ممواد
سأثی گذار نیات ،اقداماسی مانند متوقا ساختن خرخد ،قاچماق خ سوزیمع ممواد کم دارای
ماهیت انتظامی خ ااتعاسی هاتند ،باعث کمبود مواد در جامعم خ عمدم دست سمی آسمان
مص فکنندگان ب مواد میشود خ همین ام باعث افزایش آسیبهای ناشمی از مصم ف
مواد در جامع میشود (شیخی ،ستجق خ ساداس رانعی )1398 ،لذا در راستای کنتم ل
سوءمص ف مواد مخدر ،سوج بیشت ب سیاست کاهش سقاضا ،در کاهش آسیب نیز مفید
خواهد بود.
گفتمان مدیریتی :1مدی یت معتمادان در کنمار ارمتح خ درممان آنهما ،یکمی دیام از
گفتمانهای غالب در راستای کنت ل سوءمص ف مواد مخدر است ک سوسط قوۀ قضمایی
خ نی خی انتظامی در اج ای سیاست جنایی ظهور ک ده است .در خاقع ،گفتممان ممدی یتی
ب دالیلی مانند سوء مدی یت یا نبودن زی سماختهمای مناسمب ،جهمت اجم ای مطلموب
سیاست جنایی یا عدم همکاری نهادهای مائول نمایمان ممیشمود کم در خاقمع ،مامکننی
است ب جا س اانی ک این گفتمان در بحث اعتیاد ،با سوج بم گفتممانهمای متفماخس
حاک ب موضوع کنت ل سوءمص ف مواد مخدر بیشت آشکار ممیشمود؛ چ اکم نیم خی
انتظامی با سوج ب حاکمیت عوام گ ایی کیف ی ب موضموع معتمادان خ معتمادان متالماه ،
چارهای جزء دستای ی معتادان داخل شه خ اعزام آنها ب دادس ا جهت سعیمین سکلیما
ندارد .مقام قضایی نیز ب دلیمل نداشمتن ظ فیمت م اکمز سم ک اعتیماد خ درممان خ اقاممت
اجباری معتادان ،مالبور ب اعزام آنهما بم زنمدان ممیشمدند کم بما رمدخر دسمتورالعمل
ساماندهی زندانیان خ کاهش جمعیت کیف ی زندانیان مصوب  1395/6/23ریاست خقمت

______________________________________________________
1. ManaJeril discorse
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قوۀ قضایی  ،قضاس ماتند ب بند اخل مادۀ  6دستورالعمل ،از اعزام افم اد معتماد بم زنمدان
منع شدند ،در سعارض است.
ب رسی آمارها خ پ خندههای م بموط بم معتمادان در دادسم ای ناحیمۀ  24سهم ان در سمال
 1398نشممان مممیدهممد ک م  149ا م ح در سممال  1398سوسممط نی م خی انتظممامی در قالممب
ا حهای ظف خ رعد انالام گ فت خ  49181نف معتاد دستای شده است خ سنهما  20همزار
نف از دستای شدگان ب م اکز درمانی اعزام شدهاند خ  29181نف بتفارل یا بعمد از 24
ساعت پس از دستای ی با ق ار سعلی سعقیب آزاد شدهانمد 1کم ایمن آمارهما بیمانا ایمن
موضوع است ک در اعمال مواد  15خ 16قانون ارتح قانون مبمارزه بما ممواد مخمدر ،بم
دلیل نبودن زی ساختها خ عدم همکاری نهادهای مائول با مشکل جمدی خجمود دارد خ
دستااه قضایی نیز با سماک ب سعلی سعقیمب بم ای معتمادان خ حمامتن خم دهپمای ممواد
مخدر ،سعی در ممدی یت موضموع خ کماهش موقمت آممار زنمدانیان اسمت یما بما رمدخر
دستورالعمل ساماندهی زندانیان ،با اعطای م خصی ب کاانی ک حمبس باقیمانمدۀ آنهما
کمت از  6ماه است ک اکث آنها ه مص فکنندگان خ معتادان بودند ،ب نوعی بم ایمن
گفتمان دامن زده است؛ گفتمانی کم گاهم ًا در سضماد بما سیاسمت جنمایی سقنینمی بموده خ
اث اس آن را خنثی ک ده است .ب عنوان مثال ،ردخر ق ار سعلی سعقیب موضوع سبصم ۀ 2
مادۀ  16قانون ،منوط ب اخذ سأمین مناسب خ سعهد ب ارائ گواهی موضوع ممادۀ  15شمده
است ،2در حالی ک در اج ای قانون ،با سوج ب اینک اکث معتادان سوانایی سودیمع سمأمین
را ندارند خ م اکز درمانی خ کاهش آسیب ه ظ فیمت کمافی بم ای پمذی ش معتمادان را
ندارد ،مقام قضایی چارهای جز آزادی معتادان دستای شده در اج ای ا حهای مختلما
______________________________________________________
 .1آمارها ب گ فت از سیات مدی یت پ خندهای قضایی (سمپ) دادس ای مواد مخدر سه ان در سال  1398است.
 .2سبص ۀ  2مادۀ  16قانون مبارزه با مواد مخدر ارتحی  1389مق ر میدارد« :مقام قضایی میسواند ب ای یک بار با اخمذ سمأمین
مناسب خ سعهد ب ارائ گواهی موضوع مادۀ  15این قانون ،نابت ب سعلی سعقیب ب مدس شش ماه اقمدام خ معتماد را بم یکمی از
م اکز موضوع مادۀ مزبور مع فی کند .م اکز مذکور موظفند ماهیان گزارش رخند درمان معتاد را ب مقام قضایی یا نماینمدۀ خی
ارائ کند .در رورس سأیید درمان خ س ک اعتیاد با ردخر ق ار موقوفی سعقیب سوسط دادسمتان ،پ خنمده بایامانی خ در غیم ایمن
رورس ،اب مفاد این ماده اقدام میشود .سمدید مهلت موضوع این سبص ه با درخواست م اکمز ذیربمط بم ای یمک دخرۀ سم
ماه بتمانع است».
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نی خی انتظامی ،با ق ار سعلی سعقیب خ بدخن اخذ سأمین را ندارند یما سعمداد سعلیم سعقیمب
ارداری در خصو

اکث معتادان دستای شده خ دارای سمابق در دادسم ای ناحیمۀ ،24

عدد دخ رقمی را نشان میدهد ،در حالی ک مقام قضایی ،ماتند ب سبصم ۀ ممادۀ  16سنهما
مالاز است ،یکبار در خصو

معتاد دستای شده ،اقدام بم رمدخر قم ار سعلیم سعقیمب

کند خ اینالاست ک عدم هماویی سیاست جنایی قضایی خ اج ایمی بما سقنینمی آشمکارس
میشود؛ چ اک اج ای دقی سیاست جنایی سقنینی ،نیاز ب خجود بات های مناسمب اسمت
ک ف اه نشده است خ ر ف نظ از آن ،عدم سناسب ضمانت اج ای مقم ر در سبصم ۀ 3
مادۀ  16قانون ک حبس از  91رخز سا  6ماه حبس ب ای معتادی ک نتوانات گواهی س ک
اعتیاد ،اخذ کند ،با نقض سعهمد رمورس گ فتم  ،از دالیمل عمدم سبعیمت سیاسمت جنمایی
قضایی خ اج ایی از سقنینی در این خصو

اسمت کم باعمث گم ایش خ سمایمل سیاسمت

جنایی اج ایی ،ب گفتمان مدی یتی شده است.
دالیل بروز تعارض در گفتمانها

 تعدد و کثرت مراجع قانون گاااری :قمانون گمذاری در قمانون اساسمی جمهموریاستمی ای ان از اختیاراس خ خظمایا ماللمس شمورای اسمتمی بموده خ ایمن اختیمار قابمل
سفویض نیات .خلی علی غ ر احت قانونی در عمل مشاهده میشود ب خی نهادها ماننمد
ماللس خب گان رهب ی ،مالمع سشخیص مصلحت نظام ،شمورای ناهبمان ،شمورای عمالی
امنیت ملی ،شورای عالی انقتب ف هنای ،شورای عالی فضای مالمازی خکمیامیونهمای
داخلی ماللس ،ب اور ماتقی خ غی ماتقی ب خضع قمانون خ مقم راس پ داختم خ مصموبۀ
آنها جنبۀ دائمی خ عمومیت پیدا ک ده خ سعدد م اجع قانونگذاری در عممل ،پیاممدهای
منفی ب ای سیاست جنایی سقنینی ایالاد ک ده است ک باعث گات دگی خ سشمتت قموانین
ک سعارض خ سهافت قوانین ناسخ خ مناوخ خ مشاب را ب دنبال داشت اسمت خ شناسمایی خ
اعمال قانون حاک را ب ای مال یان قانون دشوار ک ده است (نالفی سوانما،1386 ،

.)2

این موضوع در بحث قانون مبارزه با مواد مخدر کم مصموب مالممع سشمخیص مصملحت
نظام بوده خ سوسط ماللس شورای استمی موادی ب آن الحاق یا ارتح شمده ،بیشمت بم
چش میخورد .در خصو

قانونی بودن مصموب خ م جمع سصمویب آن بایمد گفمت ،در
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ف مان حض س امام (ره) در سشکیل مالمع رحبت از اختیار قانونگمذاری نبموده خ رم فاً
مالمع ب حل اختتف بین ماللس خ شورای ناهبمان منحصم بموده اسمت .خلمی در عممل
مالمع از همان بدخ سأسیس ،کار قانون گذاری را آغماز کم ده خ نقمش ارگمان سقنینمی بم
خود گ فت خ در سال  1367مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر را سصویب ک د .در حالی ک سما
سال  ،1368مالمع جایااهی در قانون اساسی نداشت خ مالمع سشمخیص مصملحت نظمام
در ارتحاس سال  1368در ارل  112قانون اساسی جایااه قمانونی پیمدا کم د .گ خهمی
معتقدند مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر را نممیسموان قمانون نامیمد؛ چمون قمانون ،ابم نمص
ر یص ارول  58خ  59قانون اساسی ،آن است ک از ا ف ماللس خ با رعایت سشم یفاس
خا

یا از ا ی هم پ سی ب سصویب ب سد خ مصوبۀ مزبور خاجمد شم ایط خ سشم یفاس

سصویب قانون نبوده ،مخصوراً با سوج ب اینک در ساریخ سصویب قانون مبمارزه بما ممواد
مخدر ،مالمع سشخیص مصلحت نظام جایااه قانونی در قانون اساسی نداشت است خ لمذا
ب سبع غی قانونی بودن م جع سصویب ،مصوب نیز غی قانونی است (رحمدل،1391 ،

 -ضعف تخصّص و عدم هادفگاااری بارای کیفرتعیینای :در خصمو

.)31

ضمعا

سخصص در م اجع قانونگذاری باید معت ف بود کم امم خزه قمانونگمذاری یمک فمن خ
نیازمند سخصص است ک ب آگاهی از علوم ج مشناختی خ خاقعیاس رخزِ جامع نیاز دارد
خ باید قانون گذار ب نظام حقوقی کشور احاا خ ذخق سملی خ احتیماط خ بصمی س داشمت
باشد؛ زی ا اخست ک باید از س کیب همۀ عوامل خ دادههای ساریخی خ غایی خ اقتصمادی،
نتیال گی ی درست کند (کاسوزیان،1380 ،

 .)128در قانون مبارزه بما ممواد مخمدر در

اکث مواد قانونی از سلفیقی از مالازاسهای حمبس ،شمتق خ جمزای نقمدی اسمتفاده شمده
است ،در حالی ک از جهت سأمین اهداف ه کیف بما کیف همای دیام متفماخس اسمت خ
ممکن است مالازاس سعیینی ،اهداف مورد نظ را سأمین نکند خ نتیالمۀ عکمس نیمز داشمت
باشد .از اینرخ ،سعیین هدف ب ای ه کیف  ،یک ام سخصصی اسمت خ بایمد در سصمویب
قانون اهلفن مداخل خ هدف از اج ای ه کیف را ب ای ه ج م را مشخص کند خ بما در
نظ گ فتن علل ج م خ اث ج م ب شخص خ جامع نابت ب کیف گمذاری اقمدام کنمد سما
هدف ارلی از جم ماناماری رفتمار خ سعیمین مالمازاس حارمل شمود (حماجیدهآبمادی خ
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سلیمی،1398 ،

 ) 106ک این مه در مموارد متعمدد در قمانون مبمارزه بما ممواد مخمدر

مغفول مانده خ سوجهی ب آن نشده است ،مانند سعیین مالازاس شمتق خ جمزای نقمدی در
مممادۀ  19قممانون مبممارزه بمما مممواد مخممدر ک م بمما اهممداف مالممازاسهمما ،اع م از ارممتح خ
بازدارندگی خ غی ه همخوانی ندارد خ همین موضوع باعث میشود ک مالازاس با رأفمت
در دستااه قضایی ب اج ا درآید خ حتی در سعیین میزان کیف نیمز دسمت دادرس در ایمن
قانون باز بوده خ با سوج ب خجود مالازاس حداقل خ حداکث  ،دادرس میسوانمد مالمازاس
حداقل را اعمال کند ک آشمورس 1از آن بم عنموان «نظمام قهموهخانم ای» 2یماد ممیکنمد
(آشورس،2000،

)62؛ شیوهای ک در پی هدف خاری نیامت خ دادرسمان بم سملیقۀ

خود میسوانند ه کیف ی ک میخواهند ب م سکب اعمال کنند.
 اعمال سالیق فردی و مالحظات سیاسی در تصاویب قاانون :بامیاری از قموانینکیف ی ب مبنای منافع خ ستی شخصی خ متحظاس سیاسی خ بدخن سوجم بم مصمالص خ
نیازهممای اجتممماعی خضممع مممیشممود .در ماللممس شممورای اسممتمی ک م عممالیسم ین مقممام
قانونگذاری در کشور است ،قانونگذاری ب محوریت سیاستها خ سصممی گیم یهمای
ف د یا اف اد معین استوار است خ در مبارزه خ چالش ماتم جناحهای سیاسمی ،در نهایمت
جناحی موف خواهد شمد کم بتوانمد بما اعممال نفموذ خ رایزنمی علنمی خ غی علنمی جلمب
موافقت اکث یت اعضا را مهیا خ قانون مورد نظ خمود را بم سصمویب ب سماند .در نتیالم ،
معلوم نیات مصوباس قانونی در حقیقت حافظ حقوق شمه خندان خ پاسمخاوی نیازهمای
هماانی خ منطب با مصلحت خ منفعت جامع باشد (نالفی سوانما،1386 ،

 .)2از ام ف

دیا  ،س دیدی نیات ک در سصویب قوانین باید نااهی ب قوانین خ معاهداس خ مقم راس
بینالمللی نیز داشت ،خلی با نااهی ب مق راس داخلی م بوط ب مواد مخدر نشان میدهد
ک در بعضی موارد ،مق راسی مغای عهدنام ها خ قانون اساسی ب سصویب رسیدهاند ،مانند
مغای س مادۀ  19قانون مبارزه با مواد مخدر با بنمد دخم ممادۀ  3کنوانامیون  1988کم در
______________________________________________________
1. Ashworth
2. Cafeteria system
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کنوانایون مذکور استعمال خ مص ف مواد مخدر ج م مع فی نشمده اسمت ،خلمی داشمتن
مواد مخدر خ خ ید خ کشت آن ب ای مصارف شخصی را ج م سلقی ک ده ،خلمی رم ف
استعمال مواد مخدر را ج مانااری نک ده است .خلی در ممادۀ  19قمانون مبمارزه بما ممواد
مخدر ،مص ف خ استعمال مواد مخدر ج مانااری خ ب ای آن مالازاس سعیین شده اسمت.
این در حالی است ک مق راس عهدنام ها ک ب حک مادۀ  9قانون مدنی ،بعمد از الحماق
دخلت ای ان ب آن ها حکم قمانون داخلمی را دارنمد خ نبایمد بما کنوانامیون سمازمان ململ
مغای س داشت باشند ،خلی سصویب خ ارتح قانون در ب هۀ زمانی خما

بم دلیمل سمورّم

جمعیت زندانیان خ فشارهای بینالمللی ب دلیل ماائل حقوق بش ی بمدخن ناماه علممی خ
سوج ب جامع شناسی کیف ی ،سبعاس زیادی در راه مبارزه با مواد مخمدر خواهمد داشمت
ک نمونۀ آن را در الحاق مادۀ  45مک ر ب قمانون مبمارزه بما ممواد مخمدر در سمال 1396
میسوان مشاهده ک د ک ر فنظ از ابهامماس موجمود در ممادۀ ممذکور کم هنموز هم
علی غ ردخر رأی خحدس رخی خ نظ یاس مشورسی ،ابهاماس آن ب ام ف نشمده اسمت،
الحاق مادۀ  45ب قانون مبارزه با مواد مخدر در ایامی ک بحث حقوق بش خ سح ی همای
بممینالمللممی بعممد از قائلمۀ ب جممام ب م اخج خممود رسممیده بممود ،خممود گویمما خ بیممانا نحمموۀ
قانونگذاری است ک علی غ مخالفتهای قوۀ قضایی خ سمتاد مبمارزه بما ممواد مخمدر خ
نی خی انتظامی ،موضوع ارتح قانون در کمیایون حقوقی خ قضایی ماللمس سأییمد خ در
سال  1396ب سصویب ماللس میرسد؛ مادۀ الحاقی ک سعارضهای آشمکار را آشمکارس
خ حامتن عمدۀ مواد مخدر خ رخانگ دانها را ج یس ک ده است.1
______________________________________________________
 .1مادۀ  45الحاقی ب قانون مبارزه با مواد مخدر ک از ساریخ  1396/8/23اج ایی شد ،مق ر میدارد« :م سکبان ج ائممی کم در
این قانون دارای مالازاس اعدام خ حبس ابد هاتند ،در رورس اح از یکی از ش ایط ذیل در حک مفاد فیاالرض میباشند خ
ب مالازاس اعدام خ ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا رخانگ دان محکوم خ در غی این رورس ،حاب مورد مشمولین اعدام ب
حبس درج یک سا سی سال خ جزای نقدی درج یک سا دخ ب اب حداقل آن خ مشمولین حمبس ابمد بم حمبس خ جمزای نقمدی
درج دخ خ در ه دخ مورد ب ضبط اموال ناشی از ج ائ مواد مخدر محکوم میشوند:
الا) موا ردی ک مباش ج م یا حداقل یکی از ش کا حین ارسکاب ج م ستح کشیده یا ب قصد مقابل با مأموران ،ستح گ م یا
شکاری ب هم اه داشت باشد.
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برنامههای پلیسی و گفتمانهای متعارض

مبنای سیاست جنایی سقنینمی در خصمو

کنتم ل سوءمصم ف ممواد ،در کنمار گفتممان

مدی یتی بیشت مبتنی ب کاهش سقاضا خ ارمتح خ درممان اسمت خ پلمیس نیمز بما سیاسمت
مبتنی ب کاهش ع ض خ کاهش دست سمی بم ممواد مخمدر خارد ع رم شمده اسمت کم
اج ای ا حهای مختلا خ دستای ی معتادان خ حامتن مواد مخدر بیمانا ایمن موضموع
است .خلی اج ای ه دخ گفتمان خ ب نام در عمل با موانعی مواج است .ب عنموان مثمال،
بمما سوجم بم سالممارب کمماری ،یکممی از دالیممل رممدخر قم ار سعلیم سعقیممب در خصممو
دستای شدگان ،نبودن زی ساخت های مناسب بم ای اعممال سیاسمت ارمتح خ درممان خ
کاهش آسیب است ک ب ناچار مائوالن را ب اعمال گفتمان مدی یتی خادار ک ده اسمت
خ سبعاس این گفتمان خ آزادسازی مک ر دستای شدگان ،دامنگی پلیس مبمارزه بما ممواد
مخدر شده است خ باعث شده ب ختف دیا ا حهمای اجم ا شمده سوسمط پلمیس ماننمد
ا ح رعد ک در مناا مختلا سه ان از جمل منطقۀ  20سهم ان انالمام شمده خ بما سمطص
اامینان  95دررد موفقیتآمیز بوده است (ال خردیمیامونی ،کماظمی خ نارخقم ،1399 ،
 ،)89ا حهای اج ا شده در خصو

مواد مخدر چنمدان رضمایتبخمش نباشمد خ بما

سوج ب اینک اکث ج ائ خ د خ ج ائ علی امموال ،سوسمط معتمادان در جامعم رمورس
میگی د ،باعث نارضایتی م دم از پلیس نیز شده است .از ا ف دیا  ،با سوج بم اینکم
اکث احکام رادره در دادگاه انقتب بنما بم دالیمل مختلما بما رأفمت اجم ا ممیشمود خ
نهادهای ارفاقی مانند آزادی مش خط ،سعلی  ،عفو خ غی ه در خصو

محکوممان مکم راً

______________________________________________________
ب) در رورسی ک م سکب نقش س دستای یا پشتیبانی مالی یا س مای گذار را داشت یا از اافال خ نوجوانان کمت از  18سال یا
مالانین ب ای ارسکاب ج م استفاده ک ده باشد.
پ) مواردی ک م سکب ب علت ارسکاب ج ائ موضوع این قانون ،سابقۀ محکومیت قطعی اعدام حبس ابمد یما حمبس بمیش از
پانزده سال داشت باشد.
س) کلی ج ائ موضوع مادۀ  4این قانون مش خط ب اینک بیش از  50کیلوگ م باشد خ مواد موضوع ممادۀ  8مشم خط بم اینکم
بیش از  2کیلوگ م باشد خ درخصو

سای ج ائ موضوع مادۀ  8دررورسی کم بمیش از  3کیلموگ م باشمد ،اجم ای ایمن بنمد

نابت ب م سکبان ،متهمان خ مال مان ،قبل از الزم االج ا شدن این ماده منوط ب داشتن یکی از ش ایط بنمدهای (الما)( ،ب) یما
(پ) نیز است.
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اعمال میشود ،مالمازاس هما قمدرس بازدارنمدگی خمود را از دسمت داده خ باعمث سکم ار
ج ائ مواد مخدر در جامع با شا دهای جدیدی ک در زندان یاد گ فت اند ،میشمود خ
همین موضوع نیز باعث سال ی مال مان خ افزایش حال کار پلیس در جامع شده اسمت.
لذا جهت دخری از این مشکتس ،باید ابتدا مواد  15خ  16قمانون مبمارزه بما ممواد مخمدر
ارتح خ سپس پلیس با اسخاذ سیاست جنایی مناال از سک ار ج ائ جلوگی ی کند.
اتخاذ سیاست جنایی منسجم توسط پلیس

پلیس ب ای رهایی از چالشهای موجود ،الزم است از سال بیاس خ نظ یاس ارائم شمده در
دیا کشورها استفاده کند .ب عنوان مثال ،افزایش قابل متحظۀ بزهکاری در اخایل دهمۀ
هفتاد میتدی در ایاالس متحدۀ آم یکا ،دخلت فدرال را ب آن داشت سا ب ای کماهش آن
سدابی نوینی را اسخاذ کند .ایمن سصممی باعمث پیمدایش نظ یماس جدیمدی نظیم عمدالت
استحقاقی خ نظ یۀ پنال ههای شکات در ج م شناسی شمد کم بما سأکیمد بم حفمظ نظم خ
ب خورد قااعان با ج ائ خُ د ،نوید کاهش میزان ارسکاب بزه را میدادند .بدین س سیمب،
از اخایل دهۀ نود میتدی ،نظ یۀ پنالم ه همای شکامت سبمدیل بم راهبم دی پلیامی بم نمام
سیاست ساامص رف شد ک ب موجب آن ب خورد با هنالارشمکنیهمایی کم پمیش از آن
خاکنش اجتماعی را در ب داشت ،با ب خورد قااعانم خ شمدید قمانون مواجم ممیشمدند خ
بدینسان ،دخلت فدرال خ ب دنبال آن ،ایاالس متعددی در آم یکا با اسخماذ ایمن سیاسمت
ستش ک دند سا ب ای معمای ج م ،راهحل جدیدی بیابنمد .سبعماس مثبمت ایمن سیاسمت از
سوی دخلت م دان آم یکایی ب حدی بود کم سمازمان پلمیس در بامیاری از کشمورهای
ارخپایی خ آسیایی خ اخی اً در خاخرمیان نیز از آن الهام گ فت خ سمدابی جدیمدی را بم ای
مهار پدیدۀ بزهکاری اسخاذ کم دهانمد کم نمونمۀ اخیم آن را در سیاسمت کیفم ی ایم ان
می سوان در ا ح موسوم ب ارسقای امنیت اجتماعی مشاهده ک د .بما خجمود ایمن ،اجم ای
سیاست ساامص رف در عمل در رابط بما حقموق شمه خندان خ متهممان خ بمینظممیهمای
ناشی از اف اط پلیس در ب خورد با ب خی رفتارها ،ضعاهما خ معمایبی داشمت کم باعمث
شده پس از ق یب ب ربع ق ن از اجم ای آن در آم یکما ،ب خمی ایماالس بم ارمتح ایمن
راهب د پلیای در سیاست کیفم ی سقنینمی ،قضمایی خ اج ایمی اقمدام کننمد .امم خزه ،ایمن
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دیدگاه در نظامهای حقوقی متحمول شمکل گ فتم اسمت کم دخلمتهما بم ای مبمارزه بما
بزهکاری ب سازخکارهای کنت ل اجتماعی ظ یاس خ متنوعس خ ن ر فاً سمازخکارهمای
کیف ی ،متوسل شوند (جوانم د،1393 ،
گفتمانی در خصو

 .)12لذا در ای ان نیز با سوج ب سعارضهمای

مبارزه با مواد مخدر خ عدم اناالام سیاستهای اسخماذی خ نظم اس

ارائ شده ،در پاسخ ب این سؤال ک پلیس از چ سیاست جنمایی بایمد سبعیمت کنمد ،بایمد
گفت ک ام خز پلیس ب ای مبارزه با مواد مخدر با دخ سیاست مه خ مط ح مواج است:
الف) سیاست پنجرۀ شکسته :1در ده های  70خ  80رشد قابل سوجم جم ائ خ جنایماس
شه ی در آم یکا مقاماس را ب آن داشت سا ب اور ریش ای با آن بم مقابلم ب خیزنمد .دخ
محق ب نامهای جیمز خیلاون 2دانشمند علوم سیاسی خ جورج کلینمگ 3جم مشمناس بم
این موضوع پ داختند ک حارل مطالعاس آن در سال  1982سحمت عنموان نظ یمۀ پنالم ۀ
شکات منتش شمد .مضممون نظ یمۀ آنهما چنمین بمود« :اگم شیشم یکمی از پنالم ههمای
ساختمانی شکات خ ب حال خود رها شده باشد ،پس از ممدسی عماب انی کم از مقابمل آن
ساختمان میگذرند ،ب این نتیال می رسند ک بم ای کامی مهم نیامت کم ایمن پنالم ه
شکات است خ کای ب شکات شدن پنال ههای این ساختمان اهمیت نمیدهد .بم مم خر
عاب ان ب سعداد شیشم همای شکامت سماختمان ممیافزاینمد خ بعمد از شکامت شمدن سممام
شیش ها ،نوبت ب خود ساختمان ممی رسمد .بعمد از سماختمان هم نوبمت بم خیابمانی کم
ساختمان در آن ق ار گ فت  ،میرسد خ بعد شه خ غی ه» (عباسلو،1389 ،

.)143

ب) سیاست تسامحِ صفر :4از حدخد  20سال پیش ،ایاالسمتحدۀ آم یکما جهمت مبمارزه
با افزایش رخزافزخن خشونت در دهمۀ  ،90سیاسمتی بم نمام سامامص رمف را اسخماذ کم ده
است .این سیاست پاسخی بود ب نا انی شه خندان در ممورد امنیمت ممدارس ،مبمارزه بما
حمل ستح خ مواد مخدر خ آشوب خ رفتارهای ضداجتماعی .سأکید این سیاست بیشت ب
______________________________________________________
1. Broken Window
2. Jeimz wilson
3. Jorj Kling
4. Zero Tolerance
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کشا سمامی ج ائ از ا یم بازرسمی هم چم بیشمت شمه خندان اسمت؛ چیمزی کم سما
اندازهای در سضاد با حقوق شناخت شمدۀ شمه خندی در جواممع غ بمی اسمت خ بم هممین
جهت ب شدس مورد انتقاد ق ار گ فت است .سیاست ساامصِ رف از حیث ارزیمابی نتمایج
حارل نیز دارای موافقان خ مخالفانی است خ گزارشاس مثبت خ منفی در این مورد خجود
دارد؛ نکتۀ مه س اینک در زمانی ک منابع پلیس محدخد خ جم ماناماری گامت ده باشمد،
خعده ب ساامص رف دقیقماً یمک درخا اسمت .پلمیس احتمماالً نممیسوانمد سممام مال ممان
خ دهپا را ب اور ه زمان سعقیب کند خ زندانهای نیویورک آنقمدر بمزرن نیامت کم
بتواند سمامی مص فکنندگان ماری جوانا را در خمود جمای دهمد بم جمای سامامص رمف
خاقعی ،پلیس باید ب اور اجتناب ناپذی ی نی خی خود را بانالند سا دریابمد منمابع محمدخد
خود را کالا متم کز کند .نتیالۀ کار اعادۀ همان سیات دخگانۀ قدیمی در مورد محمتس
پایین شه بود (ساامص بیشت با ج م در ب خی محتس)؛ یعنی م دم در محل های م فم در
باالی شه میسوانند با مصونیت کامل رفتارهای ناشایات داشت باشند ،در حمالی کم در
مناا پایینشه موظا ب رعایت دقی س ین معیارها هاتند .این مامئل اعت اضماسی را بم
دنبال دارد؛ چ اک ب موجب سیاست ساامص رف مص فکنندگان ماریجوانا در م حلۀ
ب خنکس 1دستای می شود ،در حالی ک در منطقۀ ث خسمندها اف اد بدخن س س از دخالت
پلیس م سکب همان کار میشوند .یک راه ب ای اجتناب از این سبعیض این اسمت کم بم
جای اینک منحص اً ب بازارهای آزاد مواد مخدر در ب خکلین ،هارل خ ب خنکس متم کمز
شود ،ساامص رف را ب شکل خاقعی نابت ب فقی خ غنی بپمذی د خ از دسمتور بازرسمی خ
سحقیم خسممایل پیشم فت بم ای غممافلای کم دن سفیدپوسممتان کم در آپارسمممانهایشممان خ
خان های ییتقی خارج شه مواد مخدر مص ف میکنند ،استفاده شمود .چنمین راهبم دی
همان گون ک در خیابان فتسبوش موجب سظاه اس شدید شمد ،در خیابمان پمارک نیمز
موجب سظاه اس خواهد شد خ ب همین دلیل است ک هینگاه اج ا نخواهد شمد خ چنمین
سظمماه اسی نیممز هممینگمماه رخ نخواهممد داد (جف م ی .)1384 ،راهحممل بهت م آنک م جممز در
______________________________________________________
1. Bronx
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محلهای با ج ائ باال ک ساامص رف از حمایت سیاسی ب خوردار است ،در سمای مموارد از
این عبارس گم اهکنندۀ ساامص رف استفاده نشود .سال ب ای در اخایل سال گذشت ک کمتم
مورد سوج ق ار گ فت ،اما بایار موف بود ،پلمیس محلمۀ سالماری سمی خ سموم خیابمان 163
غ بی در خاشناتن هیتس 1را ب عنوان یک بلموک سماختمانی نمونم اعمتم کم د .پلمیس در
آنالا یک گ دهمایی عممومی س سیمب داد خ راهبم د خمود را بم ای خمت

شمدن از دسمت

دالالن مواد مخدر سوضیص داد .آنها سپس یک حفاظ در دخ ام ف ایمن بلموک سماختمانی
نصب ک دند ،کارس شناسایی رهاذران اسفاقی را کنت ل ک دنمد خ در ممورد کوچمکسم ین
سخلفاس سحقی ک دند .ب محض اینک مزایای این اقمداماس رخشمن شمد ،جم ائ  20دررمد
سقلیل یافت خ ساکنان از پلیس خواستند حفماظهما خ موانمع ب داشمت نشمود .سال بمۀ خاشمناتن
هیتس سأیید میکند ،شه هایی ک راهب د پنال ههای شکات را با موفقیت انالمام دادهانمد ،از
دی باز پی ب دند ک در اج ای قانون دقیقماً بم هممان انمدازه کم جامعم شناسمی مهم اسمت،
سیاست نیز مه است .دانکاهان 2از دانشکدۀ حقموق یمل 3ممیگویمد :حفمظ نظم  ،دارخیمی
است ک اث ابتدایی آن سقلیل ج م اسمت ،امما عموارض جمانبی آن ممکمن اسمت سمنشهمای
سیاسی را خخی س کند .در بُاتن ،4ادارۀ پلمیس بم ای کممک بم اعضمای بانمدهای جنمایی خ
کشیشهای کلیااهای سیاهان ،اعمتم آممادگی کم د سما حمایمت جامعم را از سیاسمتهمای
سهاجمی ب منظور کاهش خشونتهای مالحان ب دسمت آخرد .در شمیکاگو ،شمورای شمه
قانون «ضد پ س زنی باندها» را سصویب ک د خ از جانمب محلم همای سمیاهپوسمتنشمین شمه
مورد حمایت سیاسی ق ار گ فمت .کاهمان5ممیگویمد« :سنهما راه بم ای اینکم حفمظ نظم را،
حضوری ماندگار ببخشی  ،این است ک مطمئن شوی م دممی کم سحمت ایمن نظم زنمدگی
میکنند ،خود نقشی در این رخند دارند؛ ب گونم ای کم احاماس نکننمد سحمت کنتم ل یمک
ارسش اشغالا هاتند» (جف ی ،1384 ،رص .)179-178
______________________________________________________
1. Heights Washington
2. Kahan Dan
3. Yale
4. Boston
5. Cahan
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بحث و نتیجهگیری
سیاست جنایی در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر بما گفتممانهمای متعارضمی اعم از سامامص
رف خ سخفیا مواج است ک ه یمک از آنهما ،رخشهمای متفماخسی را بم ای مقابلم خ
کنت ل سوءمص ف مواد مخمدر پیشمنهاد ممی کننمد کم در ایمن سحقیم هم یمک از ایمن
گفتمانها خ ب نام های پلیای کنت ل سوءمص ف مواد مخدر مورد ب رسی ق ار گ فت .با
سوج ب رخند رعودی آمار مص فکنندگان ،سوفی چندانی در کنت ل سوءمص ف ممواد
مخدر ،علی غ سغیی رخیک د قانونگذار ب اساس مواد  15خ  16ارتحیۀ قانون مبمارزه بما
مواد مخدر در سال  1389ک در راستای سیاستهای کلی نظام سصمویب شمده ،مشماهده
نمیشود .ب اساس مواد قانونی ارتحی ،معتادان مکلا شدهاند با م اجع ب م اکز مالاز
دخلتی ،غی دخلتی خ خصوری یا سازمانهای م دم نهاد درمان خ کاهش آسیب ،اقمدام بم
س ک اعتیاد کنند .معتادانی ک با م اجع ب م اکمز مزبمور خ اخمذ گمواهی سحمت درممان
اقدام ب س ک کنند سا زمانی ک سالاه ب اعتیاد نکم دهانمد ،از سعقیمب خ مالمازاس معماف
می باشند خ معتادانی ک اقدام ب س ک نکنند ،دستای خ بم مقمام قضمایی دادسم ا مع فمی
می شوند .چنانچ معتاد دستای شده مایل ب س ک داخالبان نباشد ،در اج ای ممادۀ  16بما
دستور مقام قضایی ب ای مدس یک سا س ماه ب م اکز دخلتمی خ مالماز درممان خ کماهش
آسیب مع فی میشود خ معتادانی ک مایل ب س ک داخالبان باشند ،ب ای یک بار با اخمذ
سأمین مناسب خ سعهد ب ارائ گواهی موضموع ممادۀ  15قمانون ،بم یکمی از م اکمز سم ک
اعتیاد مع فی میشوند خ در خصو

آنها ق ار سعلی سعقیب ب ای مدس شش ماه رمادر

میشود .معتادانی ک دارای گواهی سحت درمان بوده خ سالاه ب اعتیاد نکننمد یما بعمد از
مع فی ب م اکز درمانی در اول مدس زمان سعیین شده از ا ف مقمام قضمایی ،موفم بم
س ک نشوند ،ب اساس سبص ۀ  3مادۀ  16ب لحاظ عدم اقدام یا سوفی نداشمتن در سم ک خ
در خاقع عدم انالام سکلیا مق ر در این قانون ،ب عنموان مالم م بما رمدخر کیف خواسمت
ب ای اعمال مالازاس ب دادگاه مع فی میشموند .سصمویب ممادۀ ممذکور ،گمام مهممی در
مبارزه با سوءمص ف مواد مخدر است .ه چند ک گفتمان قانونگذار در ایمن قمانون نیمز
مناال نبوده خ گفتمانهای س کوب خ ارتح خ درمان خ کماهش آسمیب ،هم زممان در
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این قانون ب چش می خمورد کم اجم ای آن را بم مشمکل مواجم کم ده اسمت؛ چ اکم
معتادان ناگزی ند ب ای سم ک اعتیماد خ درممان خ بمازپ خری ،بم م اکمز مالماز سخصصمی
م اجع م کننممد سمما در اج م ای سبص م ۀ  1مممادۀ قممانونی مممذکور در اممول مممدس درمممان خ
بازپ خری ،از سعقیب کیف ی ج م اعتیاد معاف باشند .از ا ف دیا  ،با نااه سمک بعمدی
خ ر ف پ داختن ب درمان خ آنه با متادخن ،نتیال بخش نخواهد بود .ب اساس یافت ها خ
شواهد آماری خ سحقیقاس رورس گ فت  ،دخر بودن معتاد از مواد مخدر ب مدس س مماه
یا بیشت موجب س ک اعتیاد خ کاهش آسمیب نممیشمود .بنماب این ،یکمی از چمالشهمای
ف ارخی متخصصانی ک در حوزۀ خاباتای ب مواد مخمدر فعالیمت ممیکننمد ،بماال بمودن
میزان عود در این اختتل است .لمذا گفتممانهمای حماک خ ب نامم همای سمدخینی ممانع از
مص ف مالدد مواد نشده خ عدم کارایی م اکز بمازپ خری خ شکامت گفتممان ارمتح خ
درمان در مبارزه با اعتیاد خ کنت ل مص ف مواد مخدر را نشان میدهد.
دلیل ایالاد سعارض در گفتمانها ،سعدد خ کث س م اجع قانونگذاری ،ضمعا سخصمص،
دخالت دیدگاه های سیاسی خ غی ه در ایالاد گفتمان است خ باعث شده در مبارزه با مواد
مخدر ،گفتمانهای متعارضی از جمل گفتمان ارتح خ درمان ،گفتمان کاهش آسیب خ
گفتمان مدی یتی خجود داشت باشد خ جلوههمای ایمن سعمارض ،در عمدم سبعیمت سیاسمت
جنایی قضایی خ پلیای از سقنینی ،سضعیا ارول حتمیت خ قطعیت احکام نمود پیداک ده
است ک باعث شده ،قدرس بازدارندگی مالازاسها ک رنگ شده خ مال مان سال ی پیدا
کنند خ ب نام های پلیس در ام مبارزه ،موفقیت چندانی نداشت باشد .ه چند ام مبارزه با
مواد مخدر جدا از پلیس ،نیازمند عزم ملی خ همکاری کلیۀ دستااهها خ نهادهمای دخلتمی
اع از قضایی ،انتظامی خ غی ه است ،خلی در این مورد ،نقمش پلمیس از خیژگمی خارمی
ب خوردار است .پلیس جهت اج ای این خظیفۀ مه خود ،با شناخت اختیماراس قمانونی خ
ضمن مطالعۀ شا دهای مال مان در ابعماد مختلما از جملم حممل خ نقمل ،داد خ سمتد خ
مص ف ،راهکارهای الزم را متناسب با شمیوه خ شما د م بوام بایمد در پمیش گیم د .در
رورسی ک پلیس در این مورد ب خوردی منفعتن داشت باشد یما گفتممانهمای متعمارض
ا حهای پلیای را در مبارزه ناکام باذارد ،سوفیقی در انالام خظیفۀ خود نخواهد داشمت.

راهبردهای جرمیابی جرائم سازمانیافتۀ مواد مخدر

لذا پلیس در ام مبارزه با مواد مخدر خواه نا خواه باید از سیاست جنمایی خارمی سبعیمت
کند .بناب این ،ام خزه پلیس ب ای مبارزه با مواد مخدر با دخ سیاست مه خ مطم ح مواجم
است؛ سیاست پنال ۀ شکات خ سیاست ساامص رف  .در مقایاۀ دخ سیاست پنال ۀ شکات
خ ساامص رف باید گفت؛ ب اساس نوع اخل ،پلیس ب محض رخب خ شدن با ه نوع ج می
از ج ائ م سبط با مواد مخدر باید بتفارل خارد عمل شده خ منتظ شکامتن شیشم همای
بعدی پنال ه نشود خ ب اساس سیاست سامامص رمف  ،پلمیس بمدخن اینکم منتظم ارسکماب
ج می در ارسباط با مواد مخدر بماند ،باید در بعضی جاهای ج مخیز بما هم نموع سخلما
جزئی ک بعداً زمین ساز ج ائ مواد مخدر میشود ،ب خمورد قمااع داشمت باشمد .بم نظم
میرسد پلیس در این مورد باید سیاست سلفیقی در پیش گیم د؛ یعنمی در عمین حمال کم
سیاست پنال ۀ شکات را اعمال میکند ،بایمد در بعضمی جاهمای جم مخیمز نیمز سیاسمت
ساامص رف نیز مد نظ ق ار دهد .لذا ،ه راستا با اهداف خ یافت های سحقی  ،مموارد زیم
در قالب پیشنهاد ارائ میشود:
 پلیس در ام مبارزه با مواد مخدر باید سیاست جنایی خود را مبتنی ب مبارزۀ قااع با بم خزه نوع ج م م سبط با مواد مخدر خ مبارزۀ بدخن اغماض با ج ائمی ه چنمد کم اهمیمت کم
زمین ساز ج ائ مواد مخدر میشود ،ق ار دهد .پیشنهاد میشود ،قانون خارمی در خصمو
اختیاراس خ خظایا پلیس در ام مبارزه با مواد مخدر با رخیکم د در نظم گم فتن اختیماراس
خا

ب ای پلیس جهت ب نام ریزی در ام مقابل با مواد مخدر در این مورد سصویب شود.

 با سوج ب موازیکاری ف اخان در زمینۀ اجم ای سیاسمت جنمایی کنتم ل سموءمصم ف کمنتایج منفی نیز داشت است ،خزارس بهداشت ،درممان خ آمموزش پزشمکی ،مکلما شمود ،در
مناا مختلا کشور ،با سوج ب س کیب جمعیت معتادان ،م اکز س ک اعتیماد سأسمیس خ بم
رورس رایاان خدماس م بوط ب س ک اعتیاد را در اختیار معتادان قم ار دهمد خ دخلمت نیمز
مکلا شود ،بودجۀ الزم را در ب نامۀ بودجۀ سالیان پیشبینی کند سا معتادان بدخن نا انی بم
م اکز دخلتی درمان خ کاهش آسیب م اجع کنند؛ چ اک ناسوانی اف اد در پ داخمت هزینم -
های درمان ،موجب م اجعۀ آنها ب م اکز غی قانونی ب ای درممان خ خ یمد دارخهمایی نظیم
متادخن شده است ک مشکتس زیادی اع از بهداشتی خ اقتصادی ب ای معتاد ایالاد میکند.
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 در قوانین خ مق راس ناظ ب کنت ل سوءمص ف مواد مخدر مخصوراً ممادۀ  16سالدیمدنظشده خ ضمن حفظ ج مشناختی ،عدم سبعیمت از دسمتوراس مقمام قضمایی در راسمتای سم ک
اعتیاد خ مص ف علنی مواد مخدر ،مالازاس شمتق خ جمزای نقمدی حمذف خ مالمازاسهمای
جایازین مناسب در خصو

معتمادان اعممال شمود خ در رمورسی کم معتماد دارای حالمت

خط ناک باشد یا ب خاسطۀ اعتیاد ب ای دیا ان مزاحمت ایالاد کند ،دادستان با اح از حالمت
خط ناک معتاد ،ب ش ح مق ر در مادۀ  150قانون مالازاس استمی ،دسمتور ناهمداری معتماد
سا رفع حالت خط ناک را در مکان مناسبی رادر کند.

سپاسگزاری
از س پ ست محت م دادس ای ناحیۀ ( 24مواد مخدر) سه ان ،معاخنت محت م قضمایی خ رئمیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر سه ان ک ما را در ناارش این مقال یاری ک دند ،سپاسمازاری خ
سپاسازاری خیژۀ خود را سقمدی هیئمت سح ی یم خ عواممل اج ایمی فصملنامۀ پمژخهشهمای
ااتعاسی خ جنایی میکنی ک در رفع ای اداس این مقال ما را یاریا ما بودهاند.
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