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چکیده
تجارت مواد مخدر ،پدیدهای است که ساالهاا جامعاه ششاری را تیدیاد میکناد و اانو گااارا در کشاورهای
گوناگو  ،در پی راهکاری شرای پیشگیری از واوع آ و شرخورد شا مرتکباا ایاج جارس هداتندن اانو گااار جمیاوری
اسالمی ایرا نیز شا سیاست جنایی سرکوشگرانه و تعییج مجازات سنگیج شا ایج پدیده مجرمانه مواجه شده استن یکی
از مجازاتهایی که در ایج شاره تعییج شده ،مجازات اعداس استن پرسشی که در ایج شاره مطرح میشود ،آ است کاه
آیا تعییج مجازات سنگیج مرگ شرای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقه اسالس درست است؟ مبنای فقیای آ ییدات؟
از دیدگاه حقوای آیا ینیج تقنینی ،موجه است؟ پژوهشگرا در ایج پژوهش شا شررسی مبانی فقیی و حقاوای شاه نقاد
ایج شیوه اانو گااری کیفری درشاره مواد مخدر پرداخته و در پی اثبات ایج مطلب هدتند که تجارت مواد مخدر یک
جرس تعزیری استن تعییج مجازات اعداس شه گونهای که در اانو مبارزه شاا ماواد مخادر آماده اسات ،پشاتوانه فقیای
محکمی ندارد و نیازمند اصالح استن

کلیدواژهها:
مواد مخدر ،مجازات اعداس ،اانو مبارزه شا مواد مخدر ،مفدد فی االرض

*ن تاریخ وصول1395/12/11 :؛ تاریخ تصویب نیایی1391/15/17 :ن
 1ن نویدنده مدئول
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 .1مقدمه
اانو گااری یکی از میم تریج مراحل در حقوق کیفری است ،زیارا جارس انگااری و تعیایج مجاازات
متناسب شا آ  ،در ایج مرحله صورت میگیردن مجازاتها در اانو مجازات اسالمی شار مبناای فقاه اساالس
تعییج می شودن شر مبنای احکاس جزایی اسالس حاکم و اانو گاار جامعه اسالمی در تعییج جرایم منجار شاه
تعزیر و میزا تعزیر آزاد است ،از ایج رو درشاره جرایم تعزیری حاکم میتواند شر مبنای مصالحت اااداس شاه
تعییج تعزیر و مجازات حبس ،تازیانه یا جزای نقدی کندن
اما درشاره تعییج مجازات اعداس ،اانو گاار ینیج آزادی ندارد ،زیرا یکی از مجازاتهایی که شی تردیاد
از کیفرهای حدی شمرده میشود ،مجازات مرگ است و تعزیر تنیا در المرو کمتر از حد ،شرای اانو گاار
مجاز داندته شده استن آ یه شه صراحت محدودیت مجازات اعداس در اسالس را نشاا مایدهاد ،ساخج
ُ ُ ْ
َ ْ ُ ْ َّ
َ
خداوند شلند مرتبه درشاره اتل اندا ها است که میفرمایدَ « :و ال تق ُتلوا َّالنف َس ال ِتا ح َّار َس الل ُاه ِاال ِشاال َح »
(اسراء 33:و انعاس )151:و نفدی را که خداوند حراس کرده است ،جز شه ح مکشیدن
صدور و ا جرای مجازات مرگ همواره شا اما و اگرهای فراوا همراه شوده است ،زیرا از یک ساو مجاازات
سالب حیات نقطه پایا زندگی یک اندا و حادثهای غیر ااشال جبارا اسات و ایاج مجاازات هماواره شاا
آسیبهایی همراه شوده ،همچو شحرا ناشی از مرگ یکی از افراد خانواده ،نبود پدر یا ماادر و ننن کاه یاه
شدا منجر شه شیماریها ی روحی ایج اشخاص و جرایم جدید گردد و حاف یک اندا که میتواناد موجاب
تحمیل هزینهها ی حمایتی شر دولت گردد ،از سوی دیگر مجاازات اعاداس ااادامی شارای از میاا شرداشاتج
مجرمیج خطرناک است ،زیرا گاهی میزا آسیبهای اجتماعی ناشی از یک جرس ،شه اندازهای اسات کاه در
آییج اسالس شرای مرتکب آ  ،مجازات مرگ تعییج شده ،در وااع ایج مجازات مبتال شه تضاد میا حقوق فرد و
اجتماع است و شه همیج دلیل از سوی شرخی مکاتب حقوای مورد ایراد ارار گرفتاه و در شدایاری از ااوانیج
کشورهای جیا حاف شده است ،شا توجه شه ایج امور و ایج که یکی از ایرادهای میمی که از سوی جوامع
غیراسالمی شه آییج اسالس وارد میشود ،اانو گااری و اجرای مجازات مرگ اساتن اگار اعاداس مطااش شاا
آموزههای صحیح اسالمی و شا رعایت تماس محدودههای آ صورت نگیرد ،ایاج امار موجاب تبلیاف منفای
جیانی شر ضد دیج اسالس میشود ،در حالی که اگر از مناشع اصیل اسالمی ،احکاس و محدوده دای حکم شه
مجازات مرگ مشخص شود ،ینیج پیامدهایی نخواهد داشتن
یک دسته از جرایمی که منجر شه مجازات مرگ میشوند ،جارایم ماواد مخادر هداتند کاه سالیاسات
جمیوری اسالمی ایرا شا سیاستی سرکوشگرانه و خشج شا ایج دسته جرایم شرخورد نموده است ،شا ایج حاال
درشاره ایج جرایم و کاهش آمار جنایی آ شیبودی دیده نمیشودن
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یندیج سال است که شحث مجازات اعداس شرای مواد مخدر و آمار شااالی اعادامیا ایاج جارایم محال
شحث در جامعه ایرا است ،شدیاری از اعداسها در ایرا شه خاطر جرایم مرشوط شه مواد مخدر است ،از ایج
رو شررسی ایج دسته جرایم و اانو گااری مجازات اعداس درشاره آ ها اهمیت دو یندا مییاشدن نگارندگا
در ایج پژوهش شر آ هدتند ادله و مدتندات ایج دسته جرایم و مجازات مرشاوط شاه آ هاا را ماورد شررسای
فقیی ارار دهند و شه شررسی فقیی و حقوای جرس انگاری و تعییج مجازات اعداس درشاره جرایم ماواد مخادر
شپردازندن
 .2مبانی فقهی جرم انگاری مواد مخدر
شا توجه شه تعییج مجازات اعداس شرای موارد متعددی در جرایم مواد مخدر ،ایج پرسش مطرح مایشاود
که؛ آیا ارار داد مجازات اعداس شرای ایج دسته از جرایم شا مبانی فقیی همخوانی دارد؟ شرای پاساخ شاه ایاج
پرسش در ادامه شه شررسی مبانی فقیی ایج دسته از جرایم پرداخته میشودن
نخدتیج نکته ای که شاید شه آ توجه نمود ،آ است که؛ شیشتر مواد مخادر از جملاه مداامل مداتحدثه
هدتند و در ارآ و روایات مدتندی ندارند ،از ایاج رو شایاد شاه ماوارد مشااشه آ یعنای احکااس مرشاوط شاه
مدکرات مراجعه نمود ،از ایج رو نخدت شه تعریف ایاج ماواد و شاباهت و تفااوت مخادرات و مداکرات
پرداخته میشودن
َ
ریشهی مدکر از واژه َسک َر شه معنی مدتی و زوال عقل آمده استن (اصفیانیُ )414 ،مدکر اسم فاعال
است از شاب ِاسکارِ ،اسکار شه معنی مدت کرد و مایهی مدتی شد است و ُمدکر شه معنای مداتکننده
استن مخدرات یا مخدر از کلمه الخدر گرفته شده کاه شمعنااض ضاعف سدات  ،نرما و نااتوان اسات
همچنیج شه معناض سردض نیز آمده و معانی ترس ،کندض ،حیران  ،تردد ،تنبل  ،ش غیرت و شای همتای را در
شر می گیرد( ،اشج منظور )232/4 ،و همه ایج صفات در شخص معتاد شه ماواد مخادر پیداسات .مایتاوا
گفت مواد مخدر ،موادی دارای عناصر تحریك کننده یا تدکیج دهناده هداتند کاه در غیار ماوارد طبای یاا
صنعتی شه کار شرده شود و مصرف ایج مواد شخص را شه مداومت و معتاد شد شکشاندن
 .2-1شباهت و تفاوت مواد مخدر و مسکرات
شیج مواد مخدر و مدکرات شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد که در تعییج احکاس مرشوط شه ایج اماور
اهمیت شه سزایی دارندن
الف) شباهتها
میمتریج وجوه اشتراک که شیج مدکرات (خمر) و مواد مخدر وجود دارد ،شه شرح ذیل میشاشد:

831

فقه و اصول

شمارة 884

الف) شیج مواد مخدر و خمر (شراب) نقطهی مشترکی وجود دارد که آ  ،عبارت است از ایجکه هار دو
در فداد و تباهی عقل و پدید آورد سدتی در اعضا و شد مشترک هدتند و در ضمج هر دو شاعث شه وجود
آورد افکار پلید و فاسدی میگردند که منجر شاه ارتکااب شرخای از جارامم و جنایاات میشاودن ایاج امار
وااعیتی است که تحقیقاتی که شهصورت میدانی شار معتاادا انجاسگرفتاه ،آ را شاه اثباات رساانیده اساتن
(طیار)98 ،
ب) مصرف مدکرات و مواد مخدر هرکداس شاه گوناهای شاعاث اعتیااد و واشداتگی فارد مصارفکننده
میشودن (هما )
ج) مواد مدکر و مخدر هرکداس شه گونهای ویژه شاعاث ایجااد تحریاک و انگیاز در شاد میگردنادن
مخدرها شه عنوا آرامشدهنده و مشروشات الکلی شهعنوا محرکهای نشاطآورن
د) استعمال هر یک از مخدرات و مشروشات الکلی شر سیدتم اعصاب مرکزی تأثیر میگااردن
ها) استعمال هریک از مدکرات و مواد مخدر در افراد شا ویژگیهای مختلف ،شه میزا متفاوتی شاعاث
فقدا شعور و آگاهی و گاهی موجب از شیج رفتج ادرت تمییز و تشخیص میشودن
و) استعمال هر یک از مواد مخدر یا مدکر شاعث ضرر رساند شهساالمتی افاراد میشاود و همچنایج
زیا های روانی ،جدمی و اجتماعی را در پی داردن (فتحی شیندی)384-384 /2 ،
ز) تأثیر مدکر و مخدر شر یک شخص فرق میکند ،همچنیج از نظر کمیت تأثیر آ در افراد مختلاف،
متفاوت استن ولی آنچه شدو هیچ شبیهای مدلم است ،ایج است که تأثیر مواد مخدر از تأثیر مدکر اگار
شاالتر و شیشتر نباشد ،کمتر هم نیدتن (طیار)14،
ب) تفاوتها
مواد روا گردا و مخدر و مدکرات (خمر) در موارد متعددی شاهم دیگر متفاوت هدتند که میمتاریج
آ ها شه شرح ذیل میشاشد:
الف) الکل موجود در مدکرات شا عنوا شیتریج حالل شیمیایی مورداساتفاده اارار میگیارد ،اماا ماواد
مخدر ایجگونه نیدتندن
ب) مواد مخدر شرای تدکیج دردها و شیماریها شهعنوا آراسشخش و مدکج استفاده میشود ،اماا الکال
ایجگونه نیدتن
ً
ً
ج) مواد مخدر مدتقیما شر خودمصرف کننده تأثیر میگااارد ،اماا مشاروشات الکلای ،صارفا موجاب
تحریک و هیجا و احداس شور و نشاط در شخص میشود و گاهی شخص را شارای مااجراجویی و فتناه
آماده میسازدن
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د) مواد مخدر در عملهای جراحی شا عنوا شییو کننده و داروهای شیحسکنناده مورداساتفاده اارار
میگیرد ،اما مدکرات ایجگونه نیدتندن (همو)
ها) در خصوص مشروشات الکلای ،ذات مداکر حااالتی مانناد ،طارب ،شاادی ،احدااس هیجاا ،
عرشدهکشی ،خشم و احداس زور و ادرت شه شارب مدکر دست میدهد ،ولی از ذات تخدیر عکاس ایاج
حاالت؛ یعنی احداس رخوت ،ضعف و سدتی ،سکوت ،خواب و شییوشی شاه فارد مصارفکنندهی ماواد
مخدر ،دست میدهدن
پس صحیح است که هر مخدری را مدکر شدانیمن شهعنوا مثال میتوا گفت که شنج و امثال آ  ،مدکر
و مخدر هدتند ،اما صحیح نیدت شگوییم که هر مدکری ،مخدر هم میشاشد؛ شنااشرایج جاایز نیدات کاه
شگوییم خمر؛ مدکر و مخدر استن (هاللی )145 ،البته ایج سخج ااشل نقد است که شتوا هر مخادری را
مدکر داندت ،زیرا تفاوتها مانع ایج گونه اضاوت کرد میشود که در ادامه ماورد شررسای اارار خواهناد
گرفتن
البته تفاوت و شباهتهای دیگری نیز میا مخدرات و مدکرات وجود دارد ،اما موارد شیا شده از اهام
ایج امور هدتندن
 .3مسکر بودن یا نبودن مواد مخدر و روانگردان
درشاره الحاق یا عدس الحاق حکم مخدرات و روا گردا شه مدکرات میا فقیا دیادگاههای گونااگونی
شیا شده استن فقیای مااهب اسالمی ،درشارهی یگونگی و تطبی مواد مخدر اختالفنظر دارد که آیا ایج
مواد ،مواد سکرآور و نشئهآور هدتند و شه مدکرات ملح میگردند؟ یا ایج مواد تنیا مخدرند و شه مدکرات
ملح نمیشوند؟
شیید اول در ایج شاره میگوید :آ یه شر اثر مصرف آ عقل آدمی از شیج میرود ،شر یند ادام اسات:
اگر شه همراه از شیج رفتج عقل ،حواس پنجگانه نیز از شیج شرود ،ایج ماده مراد (خوابآور) است ،یناا یاه
شا از شیج رفتج عقل ،حواس پنج گانه از شیج نرود ،شلکه حالت شادی و نشاط در اندا ایجاد شود ،ایج مااده
سکرآور استن اگر شا از شیج رفتج عقل ،احداس شادی و سرور پیدا نشاود آ مااده فدااد آور اسات مانناد
شنگن علمای معاصر و گاشته اتفاق دارند استعمال حشیش ،حراس است و ایج حکم یا شاه خااطر فدااد آ
است ،پس استعمال کننده مشمول مجازات تعزیر ارار میگیرد ،یا ایج تحریم شاه خااطر ساکرآور شاود آ
است که در ایج صورت شر استعمال کننده حد شرعی واجب میشاودن ماوادی مانناد حشایش ،خل هاای
ً
مخفی در شد را هر یه شاشد شرمیانگیزد ،مثال کدی که صفرا داشته شاشد ،صفرایش تیزتر میشاود ،کدای
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که شلغم دارد ،سنگینی و خاموشی شه او دست میدهد و کدی که دارای سودا است ،گریه و پریشاانی شار او
عارض میشود و در شرخی حالت خاموشی و سکوت ایجاد میشود ،شر خالف خمر که از گریه و خاموشی
دور استن ایج امور اگر صحیح شاشد ،تعارضی شا زوال عقل ندارد ،شلکه زوال عقل را تاکید میکندن (شایید
اول ،القواعد و الفوامد )43-44 /2 ،یعنی شیید شه وجود دو دیدگاه و ثمره آ اشاره نماوده اناد ،یعنای اگار
حرمت شه خاطر مد کر شود شاشد ،موجب حد و در غیر ایج صورت و اگر شه خاطر فدادآور شودنش شاشاد،
منجر شه تعزیر خواهد شدن
مدکرات شا مرادات و مفددات در سه ییز فرق دارند؛ لزوس اجرای حاد ،نجاس شاود و حاراس شاود
مقدار اندکی از آ ؛ مراد و مفدد ،حد ندارد و نجس نیدت و کدی که افیو یا شنگ شه همراه دارد ،اجماعاا
نماز شاطل نیدت و مصرف اندکی از آ نیز جایز است ،پس مصرف یک حبه شنگ ،افیو یا شوکرا جایز
است تا جایی که شه اندازه تأثیرگااری شر عقل یا حواس اندا نرسدن (ارافی)219 ،
شرخی فقیا مالک را در ااامه حد ،مدکر شود داندته اند ،هر مدکری جامد شاشد یاا ماایع ملحا شاه
خمر است مانند حشیشن (اماس خمینی ،تحریرالوسیله144 /2 ،؛ عالمه حلای )332 /3 ،صااحب جاواهر
درشاره مدکرات میگوید :در فیم معنای مدکر ،همانند دیگر الفاظ شه عرف مراجعه میشود ،عبارت است
از آ یه موجب اختالل در نظم کالس میشود و راز پنیا را آشکار میکند یا عقل را تغییر میدهد و ایجااد
شادمانی و انرژی در شیشتر اشخاصی که خورده اند ،میگرددن آ یه تنیا عقل را تغییار مایدهاد و حاواس
خمده را از شیج شبرد ،مراد است ،در غیر ایج صورت ،مانند شنگ ،مفدد عقل اساتن عارف شایج مداکر و
مخدر و مراد ،تفاوت را پایرفته است و آ ها را یکی نمیداندن ( )449 /41شا توجاه شاه ایاج کاه تشاخیص
موضوعات احکاس ،هنگامی که شارع درشاره آ ساکت است ،شه عرف واگاار شده اسات ،صااحب جاواهر
نیز شا استناد شه همیج ااعده شه تشخیص مدکر از غیر آ پرداخته استن ایج شیتریج دیادگاه اسات و شاا ایاج
مالک نمیتوا مواد مخدر را مدکر داندت ،شلکه المرو آ ها جداگانه استن
از سویی استعمال کنندگا خمر همه مدت و مدارور و از حالات خاموشای و گریاه شاه دور هداتندن
نوشندگا شراب در حالت مدتی شروع شه عرشدهکشی میکنناد ،طغیاانگر میشاوند ،شاه کارهاایی هجاوس
میشرند که در حالت هوشیاری ینیج کاری را انجاس نمیدهند؛ اما استعمال کنندگا ماواد مخادر از ابیال
حشیش واتی دورهم جمع میشاوند ینایج ییازی شایج آ هاا اتفااق نمیافتاد ،شلکاه افدارده و خاامو
میشاشندن عرشدهکشیهایی که از شرابخوار شنیده میشود ،از ایجها شنیده نمیشودن از ایج رو مواد مخدر
از مفددات هدتندن (ارافی )219 ،در کنار سخج صاحب جواهر که عرف را حاکم شار تشاخیص مداکر و
مخدر داندت و توجه شه ااعده درء میتوا ایج نکته را پایرفت که جدا داندتج مداکرات از مخادرات و در
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نتیجه پایرفتج تعزیر شرای استعمال مخدرات دیدگاه شیتری استن
سید محمد شاار صدر تیزشینانه تفاوت مدکر و مخدر را شیا نموده است ،ایشاا دلیال حرمات شارب
خمر را اسکار و مدت کنندگی و دلیل حرمت مخدرات را ضرر آ ها میداندن ()344-349 /3
شایا ذکر است که شه طورکلی در ماهب امامیه ،فقیا شر حرمات اساتعمال ماواد مخادر و روا گاردا
اتفاقنظر دارندن (شاصری )41 ،و فقیای معاصر شر حرمت مواد مخدر اجماع دارند ،شرای نمونه میتوا شاه
دیدگاه شرخی از فقیا اشاره نمود :هرومیج حراس است و ارتزاق شه آ جاایز نیدات و اعتیااد شاه تریااز جاایز
نیدت و معتاد در صورت عدس لزوس ضرر (یعنی اگر ضرر نداشته شاشد) شاید آ را ترز کند و خرید و فرو
یا کشت منوط است شه مقررات دولت اسالمی و تخلف جایز نیدتن (خمینی ،استفتامات)35-37 :
استعمال مواد مخدر و استفاده از آ ها مطلقا حراس است ،شه خاطر ضررهای فردی و اجتمااعی کاه شار
آ ها مترتب است و شه همیج جیت خرید و فرو و جاشجایی و نگیداری آ ها هم حاراس اسات ،مگار در
مورد م عالجه مرض ،آ هم شا تشخیص پزشک ماهر و مورد اعتماد که در ایج صورت ،استعمال آ شه مقدار
ضرورت اشکالی نداردن (خامنه ای )111 ،اساتعمال ماواد مخادر و خریاد و فارو آ هاا حاراس اسات و
استعمال دخانیات نیز اگر زمینه اعتیاد را ایجاد کند ،حراس است و معتاد در صورت عدس ضرر شاید آ را ترک
کند و خرید و فرو یا کشت منوط است شه مقررات دولت اسالمی و تخلف جایز نیدتن (لنکرانی)219 ،
اما حکم حرمت مالزمهای شا مدکر شود مواد مخادر و روا گاردا  ،ناداردن از ایاج رو الحااق ماواد
مخدر و روا گردا شه مدکرات و المرو حدود ،صورت نمیگیرد و ایج امر شا تفدیر مضی اوانیج جزایی و
عدس جواز ایاس در حدود نیز همخوانی داردن
 .4تعزیر یا حد بودن تجارت مواد مخدر و روان گردان
هما گونه که در مواد اانو مبارزه شا مواد مخدر ،دیده میشود ،مجازاتها شارای حمال و نگیاداری و
خرید و فرو مواد مخدر است ،شرای پی شرد شه حکم مرشوط شه تجارت مواد مخدر و روا گردا نیز شاید
شه موارد همانند و نزدیک شه آ یعنی آرای فقیا درشاره تجارت مدکرات مراجعه نمودن
نخدتیج نکتهای که شاید مورد توجه ارار گیرد ،آ است که؛ حکم تجارت مدکرات ییدت تا در پی آ
شتوا حکم تجارت مواد مخدر و روا گردا را استخراج نمودن درشاره حکم شه حرمت خرید و فرو خمر
و مدکرات ،میا فقیا اختالفی دیده نمیشود ،اما مدئله خرید و فرو مدکرات طی دو شاخه شیاا شاده
است؛
الف) خر ید و فروش خمر (شراب انگوری) :مدلمیج شر حرمت خمر شه معنای شراب انگوری کاه
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مدت کننده شاشد ،اجماع دارندن (طوسی ،خالف )444 /5 ،از سویی یکی از اماوری کاه موجاب تحقا
جرس ارتداد میشود ،حالل شمرد یکی از محرمات اجماعی همچو ؛ مرده ،خاو  ،زناا ،گوشات خاوک،
است که در ایج صورت اگر مرتد فطری شاشد ،کشته میشود وگرنه توشه داده میشود و اگر توشه نکرد ،کشته
میشودن (شییداول ،لمعه دمشقیه )242 ،شا توجه شه ایج دو حکم ،روشج میشود که هر کس خمر را حالل
ششمارد مرتد است و حکم مرتدیج شرای او اجرا میشودن (اشج ادریس حلی )444 /3 ،پس شاراب انگاوری
از ایج جیت که مورد اتفاق همه مدلمیج ارار دارد ،از دیگر مدکرات جدا میشودن
اما حکم خرید و فرو خمر شدتگی شه اعتقاد طرفیج معامله دارد؛ اگر شاا اعتقااد شاه حلیات خریاد و
فرو نماید ،فقیا دو دیدگاه را ارامه داده اند؛ گروهی معتقدند :هر کس خمر را خرید و فرو کند توشه داده
میشود ،شدو توجه شه فطری یا ملی شود  ،و گرنه کشته میشودن (طوسی ،نیایه ،412-413 ،سالر)258 ،
اما دیدگاه شیتر آ است که یو تحریم خمر از ضروریات دیج اسالس است و هر ضروری که حالل شمرده
شود ،حالل شمارنده کافر است و ینیج شخصی مرتد شه شمار میآید و شه ملی و فطری تقدایم مایشاودن
(شیید ثانی ،مدالک االفیاس )448 /14 ،و ایج دیدگاه شا مبانی فقه سازگارتر است ،زیارا توشاه ،ویاژه مرتاد
ملی است و جدا کرد حکم ملی و فطری ،دیدگاه درستی استن
اما اگر کدی فق خمر را خرید و فرو نماید ،شدو اعتقاد شه حلیت ،تحریمش معلوس نیدت زیارا در
شرای اضطراری و شرای حفظ جا نوشید خمر جاایز اساتن (نجفای اصافیانی )444 /41 ،از ایاج رو
کدی که خمر را خرید و فرو میکند و حالل نمیشمارد ،تعزیر میشاودن (محقا اردشیلای)205 /13 ،
پس خرید و فرو خمر فق شا اعتقاد شه حلیت و شا وجود شرای ویژه آ  ،مدتوجب مجازات مرگ استن
ب) خر ید و فروش دیگر مسکرات :اما درشاره مدکرات دیگر همچو فقاع که مدلمیج شار حرمات
آ ها اجماع ندارند ،حالل شمارنده آ ها کشته نمایشاود ،یاو شابیه وجاود دارد و مدالمیج درشااره آ
اختالف دارند و شعضی آ را حالل میدانند و همیج نکته شرای کافر نداندتج کدی که آ را حالل میداناد،
کافی است ،یو از ضروریات دیج اسالس نیدتن شلکه ینیج شخصای شاه خااطر ارتکااب حاراس ،تعزیار
میشودن (شیید ثانی )440 /14 ،پس خرید و فرو مدکرات شجز خمر موجب حکم اتال نیدات ،حتای
اگر توشه نکند ،شلکه تأدیب میشودن (عالمه حلی )552 /3 ،میم تریج و تنیا دلیل تعزیر کدی که غیر خمر
را خرید و فرو مینماید ،اختالف مدلمیج درشاره حرمت غیرخمر است که موجب میشود از ضروریات
دیج اسالس نباشد و مرتکب آ  ،مرتد شمرده نشود و گاشته از آ صرف خرید و فرو خمر موجاب تعزیار
است ،پس شه طری اولی خرید و فرو غیر خمر نیز موجب تعزیر است و حد نداردن
شا توجه شه حکم فقیی مدکرات و ایج که خرید و فرو غیر خمر ،تعزیر دارد ،حکام خریاد و فارو
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مواد مخدر و روا گردا روشج میشود ،زیرا حتی اگر حرمت و مدکر شود ایج مواد را شا وجاود اخاتالف
دیدگاهها شپایریم ،شاز هم خرید و فرو ایج مواد تعزیر خواهد داشت و مدتوجب حد نیدت ،زیرا مصرف
ایج مواد حتی اگر آ را ملح شه مدکرات شدانیم ،یقینا شرب خمر شمرده نمایشاود و از ضاروریات دیاج
اسالس که حالل شمردنش منجر شه ارتداد میشود نیز محدوب نمیگردند ،پس حالل شمرد مواد مخدر و
روا گردا موجب ارتداد نمیشود ،از سویی زمانی که خرید و فرو مدکرات غیر خمر که شرای شدیاری
از آ ها نص شرعی داریم و حتی خمر که از ضروریات اسالس اسات ،خریاد و فروشاش شادو اعتقااد شاه
حلیت ،مدتوجب تعزیر است ،شه طری اولی خرید و فارو ماواد مخادر و روا گاردا یقیناا مداتوجب
تعزیر استن
 .5شرعی یا غیر شرعی بودن مجازات اعدام برای تجارت مواد مخدر
از آ جا که خرید و فرو مواد مخدر و روا گردا از تعزیرات شمرده میشود ،شاید شه اواعد حاکم شر
تعزیرات توجه نمودن ااعده حاکم شر میزا مجازاتهای تعزیری «التعزیر دو الحد است» که شر مبناای آ
تعزیر در کمتر از حد ممکج استن (شیخ مفید48 ،؛ سید مرتضی ،513 ،اماس خمینی ،تحریرالوسیله،ج،2
 )489فقیای اهل سنت نیز در موارد ت عییج تعزیر شرای جرایمی مانند نزدیکی شا ییارپایا  ،حکم تعزیر کم
تر از حد را شیا نموده اندن (اشج حزس394 /11 ،؛ نووی )29/20 ،و تعزیر شناشر تعریاف مشایور شاه معناای
کیفری است که شارع اندازه معینی شرای آ مشخص نکارده اساتن (محقا حلای )832 /4 ،البتاه گااهی
شارع ااداس شه تعییج تعزیر نموده است ،اما در موارد دیگر که شارع ااداس شاه تعیایج مجاازات ننماوده ،امار
تعزیر و تعییج مجازات تعزیری شر عیده حاکم ارار داده شده است ،مشخص نمود ایج کاه کاداس گناهاا
موجب تعزیر هدتند و تعییج مقدار مجازات تعزیری ،شر عیده حاکم استن که از آ شه « التعزیار شماا یاراه
الحاکم» ناس شرده میشودن (عمید زنجانی)152 ،
شا توجه شه ایج مطالب و از آ جا که یکی از کیفرهایی که شه طور یقینی از مجازاتهای حادی شامرده
می شود ،اعداس استن میم تریج و کم تریج دستاورد حاصل از ااعده التعزیر دو الحد ،ایج است که؛ هیچ
کس را نمیتوا از طری تعزیر اعداس کردن (محق داماد )219 ،شر همیج مبنا است که هیچ یاک از فقیاای
شیعه شه جاواز اتال مجارمیج شاه عناوا تعزیار ،فتاوا ناداده انادن (انصااری )234 ،زیارا اعاداس از جملاه
مجازاتها ی حدی است و حاکم موظف است ،در صدور حکم شه مجازات تعزیری ،مالک کمتر از حد را
رعایت نمایدن
شا ایج مقدمات روشج میشود؛ تعییج مجازات اعداس شرای جرمی که تعزیری شمرده میشود ،شا مباانی
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فقیی سازگاری یندانی ندارد و از دیگر سو شا توجه شه ااعده احتیاط در دماء و ایج که ینیج مجاازاتی شایاد
شه طور یقینی و شا ادله یقینی صادر گردد ،شا ایراد جدی مواجه است و ایج اانو نیازمند شازشینی اساتن زیارا
مدتندی از جمله دلیل اطعی یا اماره شرعی شرای صدور حکم اعداس شه خاطر ارتکاب جارایم ماواد مخادر
وجود ندارد ،در نتیجه درشاره جواز یا عدس جواز صدور حکم تردیاد ایجااد مایشاود و در ایاج شااره ااعاده
احتیاط در دماء ،مجرای عمل مییاشد و شر طب آ شدو دلیل یقینی نمیتوا ینیج حکمی را اانو گاااری
و در پی آ اجرا نمود ،از ایج رو شیتر است اانو گاار شرای حل ایج مشکل اااداس شاه تعیایج مجازاتهاای
دیگری شرای ایج گونه جرایم شنمایدن تعییج مجازات مرگ شرای یک جرس تعزیری؛ آ هم حمال و جاشجاایی
مواد مخدر ،شه ایج صورت و شا ایج گدتردگی ،شه شدت شا ااعده احتیاط در دماء ،تعارض دارد و ایج ااعاده
مانعی جدی شرای اجرای ینیج مجازاتی استن
اانو گاار در تعییج مجازاتهای تعزیری شا محدودیتی که در تعییج مجازاتهای حدی روشرو اسات،
روشرو نمیشاشد ،زیرا تعییج آ شه حاکم سپرده شده استن اگر ایراد گرفته شود کاه حااکم شاه عناوا تعزیار
می تواند ااداس شه مجازات اعداس نماید ،شاید شه ایج نکته توجه نمود که؛ حتی اگر اعداس در تعزیار را هام روا
شدانیم ،ااعده درء شه عنوا مانعی شرای تعییج و اجرای مجازات مرگ شرای تجارت مواد مخدر و روا گردا ،
وجود داردن زیرا در اانو مبارزه شا مواد مخدر و تعییج مجازات مرگ شرای شرخی از مرتکبیج ایاج جارایم ،از
آ جا که فقیا درشاره خرید و فرو مشروب شدو اعتقاد شه ُ
حلیت ،حکم شاه عادس اجارای حاد داده انادن
(طوسی ،النیایه )412 ،اانو گاار شا تردید روشرو میشود و ایج حکم ،واردکننده شبیه جدی شار تادویج و
وضع ینیج موادی است ،آ هم درشاره مواد مخدر و روا گردا که درشااره الحااق یاا عادس الحااق آ شاه
مدکرات اختالف وجود داردن شا وجود شبیه شرای اانو گاااری و اجارای مجاازات اعاداس شارای مارتکبیج
تجارت مواد مخدر و روا گردا  ،ااعده درء مانع ایج روند خواهد شود و مواد مرشوط شه مجاازات اعاداس در
اانو مبارزه شا مواد مخدر نیازمند شازشینی و اصالح است ،اما مجازاتهاای حابس و جازای نقادی یاو
تعزیری و واشدته شه دیدگاه حاکم اسالمی است ،از ایج جنبه شا ایراد و اشکالی روشرو نیدتندن
 .6مفسد فی االرض بودن یا نبودن قاچاقچی مواد مخدر
شاید شرخی ایج اشکال را مطرح نمایند که حکم اعداس اایاق مواد مخدر شه خااطر افدااد فای االرض
است! در پاسخ شه ایج دیدگاه می توا گفت :درشاره تعریف و تعییج المرو جرس افداد فی االرض و ایج که آیا
ایج جرس جدا از محارشه است و یا یکدا هدتند ،میا فقیا دیدگاههای گوناگونی مطرح است و در ایج شاره
اتفاق ندارندن
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گاشته از روایات ،مدتند اصلی جارس انگااری محارشاه و افدااد فای االرض ،اارآ کاریم اسات کاه
ْ َْ َ ً َ ْ َ ُ َ
َ
َّ
َ َّ
َّ َ ُ َ َّ
َّ
َ
ض ف َدادا أ ُیق َّتلوا أ ْو ُی َصال ُبوا أ ْو تقط َاع
میفرمایدِ « :ان َما َج َز ُاء ال ِا َیج ُی َح ِار ُشو الل َه َو َر ُسول ُه َو َی ْد َع ْو ِف اْلر
ِ
َْ ْ َ َْ ُ ُ ُ ْ ْ َ َْ ُْ َ ْ َ ْ َ
َ َ
ُّ
الد ْن َیا َو َل ُی ْم ف اْلْخ َرِ َع َاا ٌ
اْل ْ
اب َعظ ٌ
ایم»
ض ِذلك ل ُی ْم ِخ ْز ٌض ِف
ر
أی ِد ِییم و أرجلیم ِمج ِخال ٍف أو ینفوا ِمج
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(مامده« )33 :سزای کدانی که شا [دوستدارا ] خدا و پیامبر او میجنگند و در زمیج شه فداد میکوشند ،جز
ایج نیدت که کشته شوند یا شر دار آویخته گردند یا دست و پایشا در خالف جیت یکدیگر شریده شود یا از
آ سرزمیج تبعید گردند ،ایج ،رسوایی آنا در دنیاست و در آخرت عااشی شزرگ خواهند داشتن»
ْ َْ َ َ ً
َْ َْ َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
ض فداادا»
ر
اْل
ف
و
ع
د
ی
«
جمله
»
در ایج آیه خداوند شلندمرتبه پس از شیا « ِانما جزاء ال ِایج یح ِارشو
ِ
ِ
آمده است که مشخص می کند منظور از محارشه ،فداد در زمایج اسات از راه اخاالل در امنیات عماومی و
راهزنی ،و امنیت عمومی فق شا ایجاد ترس عمومی و ارار گرفتج ترس شه جاای امنیات ،مختال مایشاودن
ترس عمومی نیز طبعا و عادتا فق از راه شه کارگیری سالح و تیدید شه اتل ایجاد میشود ،از ایج روست کاه
فداد در زمیج در روایات شه کشید شمشیر و سالحهای کشنده دیگر تفدیر شده استن (طباطبامی-124 ،
 )124پس ایج آیه شه جرس محارشه اشاره نموده و افداد فی االرض را ویژگی آ داندته ،یعنی ایج آیه یک جرس
را شیا می نماید ،محارشه شه اصد افداد فی االرض که ایج شرداشت شا روایات و فیم فقیاا هماهناگ اساتن
(هاشمی )185-184،پس ایج آیه فق محارشه را شیا میکند ،حتی اگر محارشه را جرمی جداگانه شادانیم،
در ایج آیه نوع خاصی از افداد فی االرض شیا شده استن شا استناد شه ایج آیه تنیا مایتاوا اایااق مدالح
مواد مخدر که موجب ترس مردس و سلب امنیت شود را جرس انگاری نمودن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
البته در آیه پیشیج نیز شه افداد فی االرض اشاره شده است؛ « ِم ْج أ ْجل ِذلك کت ْبنا علی َش ِنا ِا ْس َار ِامیل أن ُاه
ِ
َْ
ً
َ ْ ََ َ َْ ً
یعاا َو َم ْ
دا ش َغ ْیر َن ْفس َأ ْو َف َ
اج َأ ْح َی َاهاا َف َک َأ َّن َماا َأ ْح َیاا َّالن َ
اْل ْرض َف َک َأ َّن َما َا َت َال َّالن َ
ااس
ااس َج ِم
ف
اد
د
ٍ
ِ
مج اتل نف ِ ِ ٍ
ِ
ً
َج ِمیعا» (مامده)32:
مفدرا ذیل ایج آیه شیا نموده اند که؛ فداد در زمیج فق شا حرب الله و رسول او و ناامنی راهیاسات،
شناشر آ یه خداوند شلندمرتبه در آیه شعد فرموده استن (طبرسی322 /3 ،؛ طوسی ،تبیاا  )503 /3 ،پاس
ایج آیه توس آیه شعد تفدیر شه محارشه شده است و ایج آیه نمیتواند مدتند جرس افداد فی االرض ارار گیردن
آیا میتوا شا استدالل شه ایج آیه ،افداد فی االرض را جرس جداگانه و موجب مجازات اعداس داندت؟ آیا
افداد فی االرض عنوانی عاس است و جرایم توزیع مواد مخدر و ننن را در شار مایگیارد؟ شاه نظار مایرساد،
نمی توا ینیج استداللی نمود ،زیرا ایج آیه شیش از ایج داللت ندارد که حکم حرمت اتل نفس در پارهای از
موارد یعنی در مواردی ک ه اتل نفس در مقاشل اتل نفس یا افداد در زمیج شاشد ،منتفی است ،اما شیا شروط
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و ایود اتل نفس در شراشر نفس و افداد ،در ایج آیه شیا نشده است و شاید از ادله دیگر شاه دسات آورد ،شااید
اید محارشه که در آیه شعد و روایات شیا شده است ،شرط شاشدن (هاشمی )188 ،پس شا استناد شاه ایاج آیاه
نمی توا مجوز اتل مفدد فی االرض را صادر نمود ،زیرا شالفاصله آیه شعد درشاره محارشی که اصد افداد فی
االرض داشته محکوس شه اطع ،صلب ،تبعید یا اعداس ،شده اسات کاه درشااره تعیایج مجاازات اعاداس شارای
مفدد ،ایجاد شبیه مینماید و همیج شبیه شه خاطر ااعده درء ،شرای عدس جواز تعییج مجازات اعداس کافی
استن
از سویی فقیا در پارهای موارد ،حکم شه مجازات مجرس شه عنوا افدااد فای االرض داده اناد ،اماا تنیاا
گاهی و در شرخی موارد خاص ،مانند کدی که عادت شه اتل کفار ذمی کرده شاشد ،حکم شه اعداس مفدد فی
االرض داده اندن (شییدثانی ،شرح لمعه )55/10،که خود نشانگر آ است کاه فقیاا نیاز شار تعیایج اعاداس
مفدد فی االرض ینیج اتفاق نظری ندارندن
پس از دیدگاه فقیا درشاره استقالل یا عدس استقالل ایج جرس ،اختالف نظر است و هایچ یاک از فقیاای
امامیه شرای ایج جرس شاب جداگانهای را اختصاص نداده است و از سو یی درشاره المرو ایج جرس نیز اختالف
است ،تا جایی که شرخی محققا تشخیص مصادی و تعریف مفدد فی االرض را عرفی داندته اناد ،مبنای
شر ایج که :ااداس شه هر عملی شا اصد شه فداد کشاند گدترده جامعه اسالمی و تال در راستای شر هم زد
امنیت نظاس اسالمی ،افداد فی االرض استن (گلدوزیا  )249 ،که شه نظر میرساد ،نمایتاوا مشاخص
شد المرو جرمی حدی و شر طب اانو مجازات اسالمی ،موجب مجازات مرگ را شه عرف واگاار نماودن
رویه شارع شر آ است که در جرایم حدی ،تماس شرای الزس شرای تحق یک رفتار مجرمانه ،شایوه اثباات و
حتی یگونگی اجرای مجازا ت را شه طور دای  ،شیا نمایدن پس ینیج شرداشتی شا رویه شارع درشااره جارایم
حدی همخوانی نداردن
شا توجه شه اختالفات موجود درشاره میزا مجازات مفدد فی االرض و المرو آ  ،درشاره جارس انگااری
مدتقل و تعییج مجازات شرای ایج جرس اتفاق نظر وجود ندارد ،پس ااعاده درء در ایاج جاا حکام شاه عادس
مجازات در موارد مشکوک می دهد ،شه ویژه آ که درشاره مجازات اعداس ،ااعده احتیااط در دمااء نیاز ماانع
حکم مرگ در موارد مشکوک است ،پس شیتریج گزینه آ است که در ینیج مواردی شه ادر متیقج اکتفا شود
و آ یکدا داندتج جرس محارشه و افداد فی االرض است یا در صورت جدا نمود آ هاا ،اکتفاا شاه ماوارد
حداالی است ،زیرا اگر هدف شارع جرس انگاری مدتقل مفدد فی االرض شه طور گدترده شود ،در کتااب و
سنت شه آ اشاره دای و شدو اشیاس صورت میگرفتن
شه هر صورت ،از ارکا اصلی جرس محارشه و افداد ،ایجاد نااامنی اسات در حاالی کاه تجاارت ماواد
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مخدر ینیج اثری نداردن شاز هم تنیا اایااچیا مدلح کاه ساالح کشاید ه اناد ،شار طبا ااانو مجاازات
اسالمی و فقه اسالمی شه المرو جرس محارشه نزدیک تار هداتند تاا افدااد فای االرض ،زیارا شااید جیات
ترساند مردس و حمل و نقل راحت مواد ااداس شه ینیج کاری نمایندن گروهی که شه صورت شاناد و ساازما
یافته ااداس شه اایاق میکنند ،در صورت گدتردگی عملکرد ،در المرو افداد فی االرض ارار مایگیرنادن از
ایج رو مانع میم فقیی در جرس انگاری و تعییج مجازات اعداس شرای جرایم مواد مخدر نمایا میشاود و آ
ااعده درء است که حکم شه درء حدود شه واسطه وجود شبیه مینماید ،از ایج رو نمایتاوا تجاارت ماواد
مخدر را افداد فی االرض و موجب اعداس داندتن از سوی دیگر شر طب ااعده احتیاط در دماء نیاز درشااره
مجازات مرگ شاید شه ادر متیقج اکتفاا نماود و در ماوارد مشاکوک شایاد از صادور و اجارای حکام اعاداس
خودداری نمود و ادر متیقج از افداد فی االرض ،تجاوز شه جا و ماال و نااموس ماردس و سالب امنیات از
جامعه است و ینیج معنایی ،آ هم شه سختی ،شامل شاندهایی که شه طور گدترده و شبکهای کار میکنناد،
میشودن
از دیدگاه اانونی نیز در اانو مجازات اسالمی مصوب  1382در ماده  294مفدد فای االرض شاه ایاج
صورت تعریف شده است؛ «هر کس شه طور گدترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جدامانی افاراد ،جارایم
علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخاالل در نظااس ااتصاادی کشاور ،احاراق و تخریاب،
پخش مواد سمی و میکروشی خطرناک یا دایر کرد مراکز فداد و فحشا یا معاونت در آ ها گردد ،شه گونهای
که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ،ناامنی یا ورود خدارت عمده شه تمامیت جدمانی افراد یاا
ُ
اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد مفدد فی االرض محدوب و شه اعاداس
محکوس میگرددن» شا توجه شه ایج ماده ،حتی اگر شپایریم مجازات مفدد فی االرض اعاداس اسات و اایااق
مواد مخدر را شه المرو ایج جرس شیفزاییم ،از دیدگاه عنصر اانونی جرس شدایاری از ماواد ااانو جارایم ماواد
مخدر ،شا اشکال و ایراد روشرو هدتند ،زیرا در ماده  294قنسنا ااانو گااار شارای تحقا جارس افدااد فای
االرض ،گدتردگی عمل مجرمانه ،ایجاد اخالل شدید در نظم عمومی کشور و یاا ورود خداارت عماده را
الزس داندته است ،در حالی که در موادی از اانو جرایم مواد مخدر ،شدو وجود ینیج عناصری حکام شاه
مجازات مرگ صادر شده استن شه طور مثال:
ماده : 2هر کس مبادرت شه کشت خشخا یا کوکا کند و یا شرای تولید مواد مخدر یاا روا گردا هاای
صنعتی غیردارومی شه کشت شاهدانه شپردازد ،عالوه شر امحاء کشت شر حدب میازا کشات شاه شارح زیار
مجازات خواهد شد :ننن  -1شار اول ،ده تا صد میلیو ریال جریمه نقدی…  -4شار ییارس ،اعداسن
ماده  : 4هر کس شنگ ،یرس ،گراس ،تریاک ،شیره ،سوخته ،تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یاا روا
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گردا های صنعتی غیر دارومی که فیرست آ ها شه تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد را شه هر نحوی
شه کشور وارد و یا شه هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت شه تولید ،ساخت ،توزیع یا فرو کند یا در
معرض فرو ارار دهد شا رعایت تناسب و شا توجه شه مقادار ماواد مااکور شاه مجازاتهاای زیار محکاوس
میشود:
 -1تا پنجاه گرس ،تا ییارمیلیو ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضرشه شالق…
 -4شیش از پنج کیلوگرس ،اعداس و مصادره اموال ناشی از هما جرسن
تبصره -ننن در اوزا شاالی شیدت کیلوگرس مرتکبیج تحت هر شرایطی اعداس میشوندن
ماده  « :5هرکس تریاز و دیگر مواد ماکور در ماده  4را خریاد ،نگیاداری ،مخفای یاا حمال کناد شاا
رعایت تناسب و شا توجه شه مقدار مواد و تبصره ذیل همیجماده شه مجازاتیای زیر محکوس میشود:
 -1تا پنجاه گرس ،تا سه میلیو ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضرشه شالق…
6ا شیش از یکصد کیلوگرس ،عالوه شر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در شندهای  4و  5حبس اشاد
و در صورت تکرار اعداس و مصادره اموال ناشی از هما جرس.نن
ماده  1ا ننننینانچه در نتیجه تکرار جرامم موضوع شندهای ماکور از ماده  4میزا مواد شه شایش از پانج
کیلوگرس شرسد مرتکب شه مجازات اعداس و مصادره اموال ناشی از هما جرس محکوس میشود و ننن
ماده  8ا هر کس هرومیج ،مرفیج ،کوکامیج و دیگر مشتقات شیمیایی مارفیج و کوکاامیج و یاا لیزرژیاك
اساید دی اتیال آمیااد (الناسندی) ،متایلج دی اکداای مات آمفتاامیج (اسندیناسنآن یااا آ کدتاسای) ،گامااا
هیدروکدی شوتیریك اسید (جیناچنشی) ،فلونیترازپاس ،آمفتامیج ،مات آمفتاامیج (شیشاه) و یاا دیگار ماواد
مخدر یا روا گردا های صنعتی غیردارومی که فیرست آنیا شه تصویب مجلس شورای اسالمی میرساد را
وارد کشور کند و یا مبادرت شه ساخت ،تولید ،توزیع ،صدور ،ارسال ،خرید یا فرو نماید و یا در معارض
فرو ارار دهد و یا نگیداری ،مخفی یا حمل کند شا رعایت تناسب و شا توجه شه میزا ماواد شاه شارح زیار
مجازات خواهدشد.
 1ا تا پنج سانتی گرس ،از پانصد هزار ریال تا یك میلیو ریال جریمه نقادی و شیدات تاا پنجااه ضارشه
شالق…
6ا شیش از سی گرس ،اعداس و مصادره اموال ناشی از هما جرس.نن
ماده  :9مجازاتهای مرتکبیج جرامم ماکور در شنادهای  1تاا  5مااده  8ننن ینانچاه در مرتباه ییاارس
مجموع مواد مخدر در اثر تکرار شه سی گرس شرسد مرتکب در حکم مفدد فی االرض اسات و شاه مجاازات
اعداس محکوس میشودنحکم اعداس در صورت مصلحت در محل زندگی محکوس و در مالء عاس اجرا خواهد
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شدنینانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه ییارس در اثر تکرار شه سی گرس نرسد مرتکب شه ییال تاا شصات
میلیو ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس وسی تا هفتاد و ییار ضرشه شالق محکوس میشود.
ماده  :11مجازات ااداس شه اایاق مواد مخدر یا روا گردا های صنعتی غیردارومی موضوع ایج اانو شه
طور مدلحانه اعداس است و حکم اعداس در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکاب در ماالء عااس اجارا
خواهد شد.
ماده  :18هرکاس شرای ارتکاب هر یك از جرامم موضوع ایج ااانو  ،اشخاصی را اجیر کند یا شه خدمت
گمارد و یا فعالیات آنیاا را ساازماندهی و یاا مادیریت کناد و از فعالیتهاای مااکور پشاتیبانی ماالی یاا
سرمایهگااری نماید ،در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس اشد شاشد شه اعداس و ماصادره اموال ناشی
از ارتکاب ایج جرس و در ساایر موارد شه حداکثر مجازات عمل مجرمانه ،محکوس میشودن مجازات سارکرده
یا رمیس شاند یا شبکه اعداس خواهدشود.
ماده :35هرکس اطفال و نوجوانا کمتر از هجده سال تماس هجری شمدی و افراد محجور عقلی را شاه
هر نحو شه مصرف و یا شه ارتکاب هر یك از جرامم موضوع ایج اانو وادار کند و یا دیگری را شاه هار طریا
ً
مجبور شه مصرف مواد مخدر یا روا گردا نماید و یا مواد ماکور را جبرا شه وی تزری و یا از طری دیگاری
وارد شد وی نماید شه یك ونیم شراشر حداکثر مجازات اانونی هما جرس و در ماورد حابس اشاد شاه اعاداس و
مصادره اموال ناشی از ارتکاب ایج جرس محکوس میشودن در صورت سایر جیات ازجمله ترغیب ،مرتکاب
شه مجازات مباشر جرس محکوس میشود.
هما گونه که در ایج مواد اانونی دیده میشود ،اانو گاار تنیا شه میزا مواد مخدر کشف شده ،توجاه
نموده و آ را مبنا و مالک تعییج مجازات اعداس ارار داده است که شا مبانی فقیی و اانونی همخوانی نادارد،
زیرا اانو گاار ایدهای شدید و عمده را الزس داندته و ینیج اموری شا مقدار مواد مکشوفه روشج نمیشود و
از دیدگاه فقیی نیز تجارت مواد مخدر یک جرس تعزیری است و مفدد فی االرض شر شمرد ایاج جارس ،آ
هم شا مدامحه کامل شاند و تشکیالت گدترده میتواند ششودن از ایج رو نمیتاوا مجرمای کاه  5کیلاوگرس
مواد مخدر شه همراه دارد را مفدد فی االرض داندت و شه اجرای حکم اعداس ااداس نمودن
 .7نقدی بر طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
نمایندگا مجلس شورای اسالمی یک فوریت طرح «الحاق یک ماده شه اانو مبارزه شا مواد مخادر» را
که منجر شه کاهش موارد اعداس در ایج جرایم میشود را در آذرماه  ،1395تصاویب کردناد کاه در صاورت
تصویب نیایی ایج طرح ،یک ماده شه شرح زیر شه عنوا ماده  44شاه ااانو مباارزه شاا ماواد مخادر الحااق
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میشودن
«مرتکبا جرایم مرتب شا مواد مخدر در موارد زیر مفدد فیاالرض محدوب شده و در سایر موارد کاه
اعداس و حبس اشد در نظر گرفته شده است ،شه شایش از  25ساال تاا  30ساال حابس درجاه یاک محکاوس
میشوند:
الف ا مواردی که مباشر جرس یا حداال یکی از شرکا حیج ارتکاب ،سالح گرس هماراه داشاته یاا ساالح
سرد و یا گرس کشیده شاشندن
ب ا مواردی که مرتکب شر اساس ماده  19ایج اانو یا ماده  130اانو مجازات اسالمی ،سردسته گروه
مجرمانه سازما یافته شاشدن
پ ا مواردی که مرتکب ساشقه محکومیت شه اعداس یا  10سال حبس یا شیش از آ یاا گاراناد حاداال
پنج سال حبس شه علت ارتکاب جرایم موضوع اانو مواد مخدر را داشته شاشدن
ت ا ساخت یا تولید یا وارد کرد مواد موضوع ماده  9ایج اانو شه کشور ،مشروط شر آنکاه شایش از ننن
کیلوگرس شاشد»ن
حجم مواد حمل شده در شند «ت» ایج ماده در کمیدیو حقوای و اضایی تعییج خواهد شدن
همچنیج شر اساس تبصره ایج ماده «در مورد جرایم موضوع ایج اانو که حابس شایش از دو ساال دارد،
ً
مرتکب الزاما شاید حداال مجازات اانونی را طی کند و کمتر از ایج مدت ،شه جز تبصره ماده  39ایج اانو ،
مشمول معافیت ،تخفیف ،تبدیل ،آزادی مشروط ،مرخصی از زندا و سایر نیادهای ارفاای نخواهاد شادن
در صورتی که حکم شه مجازات شیش از حداال مجازات اانونی شاشد ،دادگاه میتواناد شخشای از مجاازات
حبس را پس از گاراند حداال مجازات اانونی شه مدت  10الی  15ساال تعلیا کنادن ایاج ااانو شاامل
دارندگا محکومیت اطعی فعلی نیز میشود»ن
یک فوریت ایج طرح شاا  144رأی موافا  21 ،رأی مخاالف و  4رأی ممتناع از مجماوع  185نمایناده
حاضر در صحج شه تصویب رسید و کلیات و جزمیات آ نیز پس از شررسی و تصویب در کمیدیو حقوای
و اضایی در صحج مجلس شررسی خواهد شدن
تصویب ایج طرح گاس مؤثری در راه کاهش اعداس جرایم مواد مخدر است ،اما مشکلی که در ایج مااده
وجود دارد ،آ است که؛ گدتر المرو جرس افداد فی االرض که یک جارس حادی اسات ،در آ صاورت
گرفته که از یند جنبه ایراد دارد؛
در شند الف ،صرف شه همراه داشتج سالح گرس ،حتی اگر آشکار نباشد ،موجب تحق افداد فی االرض
شده است ،در حالی که گدترده شود و ایجاد ناامنی از لوازس تحق جرس افداد فی االرض است ،پس شیتار
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است ،ایج شند حاف شود و یا در صورت آشکار شد سالح و سلب امنیات و ترساید ماردس ،مرتکاب در
المرو جرس محارشه ارار گیردن
در شند پ ایج ماده ،تنیا وجود یک شار ساشقه تحمل حبس ،موجب تحق افداد فی االرض داندته شده
است ،شر یه مبنایی؟ یگونه یک شار انجاس یک عمل مجرمانه ،موجب تحق جرمی حدی که اانو گاار،
مجازات اعداس را شرای آ تعییج نموده است ،میشود؟ شا توجه شه ایج که اانو گاار در تعریاف مفداد فای
االرض از ایود؛ گدترده و شدید ،استفاده کرده است ،ینیج الحاای شه نظر صحیح نمیآیدن از سویی حتای
فقیایی که درشاره شخصی که عادت شه اتل اهل ذمه نموده است ،شا وجاود اخاتالف در مفداد فای االرض
شود ینیج شخصی ،درشاره ایج که انجاس عمل مجرمانه شرای شار دوس یاا ساوس ،موجاب تحقا افدااد فای
االرض است ،اختالف دارندن (شیید ثانی ،مدالک االفیاس )144 :1411 ،ایج ایراد شر شند پ وارد است که
ااعده درء ،در ینیج مواردی مانع صدور و اجرای حکم اعداس استن از ایج رو ایج شبیه شه میا میآید کاه
آیا می توا شه صرف یک شار محکومیت و تحمل مجازات و تکرار عمل شرای شار دوس ،شخص را مفداد فای
االرض داندت یا در مرتبه سوس ینیج ییزی شه وااع نزدیک تر است که شا توجه شه ااعده درء و ایج که شناای
حدود شر تخفیف است ،دست کم شاید ایج حکم شه مرتبه سوس اختصاص یاشد یا شه طور کلی ایج شند ،حاف
گرددن
و در شند ت شاز هم مقدار و کمیت مواد مکشوفه شه عنوا مبنایی شرای جارس افدااد فای االرض دانداته
شده است ،در حالی که کمیت مواد ،هیچ مالک و مبنایی شرای تعییج گدترده شود جرس و اصد ایجاد فداد
و اخالل در جامعه نیدتنننن ایج امور شا تفدیر مضی اوانیج جزامی و عدس جواز ایاس در حدود ،همخوانی
نداردن درشاره تعییج مجازات اعداس شاید شه ادر متیقج اکتفا نمود ،زیرا میم تریج مانع شارای تادویج ایاج ساه
شند ،ااعده احتیاط در دماء است که در موارد غیر یقینی شاید از صدور حکم شه اتل خودداری نمودن
نتیجه گیری
هدف از تعییج و اجرای مجازات ،پیشگیری عاس و خاص و کاستج از آمار جرس است ،اما درشاره تجارت
مواد مخدر شا وجود سالیا شرخورد سخت و اعداسهای فراوا  ،ینیج کاهشی دیده نمیشاود ،زیارا تجاارت
پرسود مواد مخدر شدیار فریبنده است و مجرمیج ،شه ویژه طبقه متوس و فقیر ،از آ یشم پوشی نمیکنناد
و ایج یعنی ناکارآمدی مجازات اعداس و از سوی دیگر ،ایج شیوه شرخورد موجب شده آمار اعداس در ایرا شاه
شدت افزایش یاشد و در نتیجه تال ها ی جمیوری اسالمی ایرا شرای مقاشله شا تجارت ماواد مخادر ،دیاده
نشود ،زیرا سایه اعداس هزارا اندا شدیار سنگیج تر از آ است که کدی شه علت آ توجه نمایدن
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کنکاشی در مبانی فقیی جرس انگاری مواد مخدر ،ایج نکته را شه روشنی مینمایاناد کاه تجاارت ماواد
مخدر یک جرس تعزیری است و در نتیجه اانو گاار جمیوری اسالمی ایرا ح تعییج مجاازات اعاداس را
شرای ایج دسته جرایم ،شه دلیل ااعده «التعزیر دو الحد» ندارد و تنیا در صورتی میتواند ااداس شه مجاازات
اعداس ،آ هم شا اما و اگرهای فراوا  ،نماید که تجارت مواد مخدر ذیل عنوا مجرمانه افداد فی االرض ارار
گیرد ،که جرس انگاری آ نیز شا ایراد روشرو است و نیازمند پژوهشی جداگانه میشاشد ،که در آ صورت نیز
تنیا شرخی از مواردی که جرس اایاق مواد مخدر موجب سلب امنیت گردد و شه صورت گدترده و شاه اصاد
اخالل در امنیت کشور شاشد ،میتواند موجب مجازات اعداس گردد ،نه ایج که شر مبنای مقدار مواد مکشوفه
حکم شه اعداس تعییج و اجرا گرددن
از سویی مجرس اندا است و شارع مقدس اسالس شه حفظ جا اهتماس ویژهای دارد و نمایتاوا شادو
مبنایی از ارآ و سنت شه مرگ یک اندا حکم داد ،زیرا شارع شا توجه شه ایج که در مجازاتها مدئله جا و
مال و آشروی اندا ها در میا است ،شا تعییج ااعده درء الحد و احتیاط در دماء ،فروج و اماوال ،کاه حکام
ایج اواعد متوجه اانو گاار نیز می شاشد ،اانو گاار را در تعییج و اجرای مجازات محادود نماوده اساتن
درشاره مجازات اعداس در مواد مخدر نیز ایج اواعد حاکم میشاشاند ،زیارا تجاارت ماواد مخادر یاک جارس
تعزیری است و تعییج مجازات اعداس شرای آ شا شبیه روشرو است و شه موجب ااعده احتیاط در دماء نیز در
ینیج مواردی شاید از حکم شه اعداس و تیجم شه دماء خودداری نمودن اماا متاسافانه ااانو گااار جمیاوری
اسالمی ایرا شدو توجه شه ایج اواعد فقیی ،ااداس شه اعداس گدترده مرتکبیج تجارت مواد مخدر نماوده کاه
شایدته است هر یه سریع تر شا اانو گااری صحیح و جایگزینی مجازاتهای دیگر شه جای اعاداس ،ایاج
اانو را اصالح نماید و شدت عمل در شرخورد شا ینیج مجرمینی را شه گونهای دیگار ،همچاو ممنوعیات
عفو اعمال نمایدن
در طرح یک فوریتی نیز که توس مجلس تصویب شده ،هار یناد شاه محادودیت و نظااس مناد شاد
مجازات اعداس در جرایم مواد مخدر میانجامد ،اما شاز هم وجود یک شار ساشقه محکومیت و اجرای حکام
حبس مواد مخدر و یا میزا مواد مکشوفه در مواردی موجب مجازات اعداس داندته شده که شا مبانی فقیی و
اواعد فقیی درء و احتیاط در دماء ،ناهمخوا است و شیتر است ،اکنو که گامی شرای اصاالح ایاج ااانو
شرداشته شده است ،ایج گاس شه طور شایدته شرداشته شود و تا حد امکا ایاج مجاازات محادود گاردد و شار
مبنای فقیی و حقوای صحیح شنیا نیاده شود ،یعنی یا شه طاور کامال و شار مبناای احتیااط در دمااء ،ایاج
مجازات حاف گردد که کاری شه جا و پدندیده خواهد شود و یا طب اانو جدید مجازات اسالمی و تعریفی
که از مفدد فی االرض شده است ،فق محدود شه پخش کنندههایی در سطح گدترده در کشور ،اختصاص
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یاشد و تکرار در مرتبه سوس و یا ییارس را منجر شه اعداس شدانند تاا ییاره نیاک و درساتی از اساالس و ااوانیج
اسالمی آ گونه که شایدته است ،در اوانیج جمیوری اسالمی ایرا  ،نمایا شود و جا شدیاری از اندا ها،
شدو استناد شرعی گرفته نشودن
منابع
قرآن کریم ،ترجمه محمد میدی فوالدوندن
اشج ادریس حلی ،احمد ،السرائر ،یاپ دوس ،ام :مؤسده النشر االسالمی1410 ،قن
ّ
اشج حزس اندلدی ،أشی محمد علی شج أحمد ،المحلی ،شی جا :دارالفکر ،شی تان
اشج منظور ،محمد شج مکرس ،لسان العرب ،یاپ سوس ،شیروت :دارالعلم1414،قن
اصفیانی ،حدیج شج محمد راغب ،مفردات الفاظ قرآن ،لبنا  -سوریه :دارالعلم ،دارالشامیه1412،قن
انصاری ادرت الله ،انصاری ،محمدجواد ،شیشاتی ،اشاراهیم ،طباطباامی ،علای اکبار ،تعزیررات ،یااپ دوس ،اام:
پژوهشگاه علوس و فرهنگ اسالمی1394 ،ن
شاصری ،علی اکبر ،مواد مخدر در منابع فقهری و فتراوای مرا رع تقلیرد ع را  ،یااپ ساوس ،تیارا  :انتشاارات
خرسندی1398 ،ن
خامنه ای ،سیدعلی ،ا وبة االستفتائات ،شیروت :الداراالسالمیه للطباعه و النشر و التوزیع1420،ق 1888 ،سن
خمینی ،روح اله ،استفتائات ،یاپ پنجم ،ام :دفتر انتشارات اسالمی1422،قن
خمینی ،روح اله ،تحریر الوسیلة ،ام :مؤسده اسماعیلیا 1409،قن
سالر شج عبدالعزیز ،المراسم العلویة ،ام :المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی ْلهل البیت (ع)1414 ،قن
سید مرتضی علم الیدی ،سید حدیج ،االنتصار ،ام :مؤسده النشر االسالمی1415،قن
شیخ مفید ،محمد شج محمد شج نعما  ،المقنعة ،یاپ دوس ،ام :مؤسده النشر االسالمی1410 ،قن
شیید اول ،محمد شج مکی ،القواعد و الفوائد ،ام :کتاب فروشی مفید ،شی تان
 ،اللمعة الدمشقیة ،ام :منشورات دارالفکر1411 ،قن
شیید ثانی ،زیج الدیج الجبعی العاملی ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ام :منشاورات جامعاه النجاف
الدینیه1410 ،قن
شیید ثانی ،زیج الدیج الجبعی العااملی ،مسرال

اففهرا فری شررح شررائع االسرال  ،اام :مؤسداه المعاارف

االسالمیه1414 ،قن
صدر ،محمد شاار ،بحوث فی شرح العروة الوثقی ،نجف :مطبعة االداب1841 ،س 1381 ،قن
طباطبامی ،محمدحدیج ،المیزان ،ام :منشورات جماعه المدرسیج فی حوزه العلمیه ،شی تان
طبرسی ،أشی علی الفضل شج حدج ،مجمع البیان ،شیروت :مؤسده اْلعلمی للمطبوعات1885 ،س1415 ،قن

841

شمارة 884

فقه و اصول

طوسی ،أشی جعفر محمد شج حدج ،الخالف ،ام :مؤسده النشراالسالمی1420،قن
 ،النهایة ،ام :ادس محمدی،شی تان
 ،تبیان ،شی جا :مکتب االعالس االسالمی1408،قن
طیار ,عبدالله شج محمد ،المخدرات فی فقه االسالمی ،یاپ دوس ،دار اشج جوزی ،ریاض 1419 ،ق 1884 /سن
عالمه حلی ،حدج شج یوسف ،قواعد االحکا  ،ام :مؤسده النشر االسالمی1418 ،قن
فتحی شیندی ،احمد ،الموسوعة الجنائیة فی الفقه االسالمی ،شیروت :دار النیضه العرشیه1412 ،قن
قانون مبارزه با مواد مخدر.
قانون مجازات اسالمی.
ارافی ،شیاب الدیج أحمد شج ادریس ،الفروق ،شی جا :عالم الکتب ،شی تان
گلدوزیا  ،ایرج ،احمدزاده ،اشوالفضل ،بررسی تعریف رر محاربره و افسراد فری االر

در فقره و حقروق برا

رویکردی به الیحه پیشنهادی قانون مجازات اسالمی ،تیرا  :فصالنامه حقاوق ،مجلاه دانشاکده حقاوق و علاوس
سیاسی ،دوره 1399 ،255-240 ،1 ،38ن
محق اردشیلی ،احمد ،مجمع الفائدة و البرهان ،ام :مؤسده النشر االسالمی1414 ،قن
محق حلی ،نجم الدیج جعفر شج الحدج ،شرایع االسال  ،تیرا  :استقالل ،یاپ دوس1408 ،قن
محق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه بخش زایی ،تیرا  :مرکز نشر علوس اسالمی ،یاپ هشتم1394 ،ن
عمید زنجانی ،عباسعلی ،قواعد فقه بخش حقوق زا ،تیرا  :سمت1394 ،ن
هاشمی ،محمود ،محارب کیست و محاربه چیست ،فقه اهل شیت ،شماره  11و 1344 ،200-143 :12ن
هاللی ،سعد الدیج مدعد ،التأصیل الشرعی للخمر و المخدرات دراسة فقهیة مقارنة ،کویت ،المنظمه االسالمیه
للعلوس الطیبهن 1421ق  2001 /سن
نجفی اصفیانی ،محمد حدج ،واهر الکال  ،یاپ دوس ،تیرا  :دارالکتب االسالمیه1343 ،ن
نووی ،محی الدیج ،المجموع ،شی جا :دارالفکر( ،شی تا)ن
لنکرانی ،محمد فاضل موحدی ،امع المسائل ،ام :انتشارات امیر الم1425( ،ق)

