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 چکيده
هد، اگرچه دهای اقتصادی تبیین جرایم را تشکیل میهای موسوم به نظریّهفایده، که پایة ایده-منطق هزینه

توان دید. بر نیز می 81های بکاریا و بنتهام در سدة توسّط گری بکر، اقتصاددان، مطرح شد، ریشة آن را در ایده

سنجند و سپس تصمیم به ارتکاب گر منافع و مضرّات جرم را میبهاین اساس، بزهکاران بسان افرادی محاس

ای جدّی برای حمایت از اعدام با توسّل به کارکرد بازدارندگی شده گیرند. این منطق با نقاط قوّت آن، پشتوانهمی

ی اعدام بازدارندگ گیری بزهکاران موادّ مخدّر برای ارزیابی این ادّعا و تأیید یا ردّاست. تحلیل فرآیند تصمیم

ضروری است. در جرایم موادّ مخدّر در ایران، الزمة تأیید این منطقْ اطمینان از شرایطی نظیر منطقی بودن محاسبات 

و  گیری ارادیو متعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی بزهکاران از منافع و خطرات جرم، امکان تصمیم

ه به دهد کضعیّت موجود و استناد به شواهد و تجربیّات قضات نشان میانتخاب نوع و وزن مواد است. واکاوی و

های متّهمان، این ای قاچاق در کشور و وضعیّت مناطق جنوب شرقی و ویژگیدالیلی از جمله ساختار زنجیره

ة زیادی فاصلشود اطمینان وجود ندارد و تصوّر نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می

 دارد.
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 مقدّمه

گذاری جنایی مسئلة تعیین نوع مجازات است. کیفرگذاری های مهم سیاستیکی از بخش

قیم ای برخوردار است که ارتباطی مست)تقنینی( و کیفرگزینی )قضایی( از آن رو از اهمیّت ویژه

ر ترین این حقوق است و کیفر اعدام تعارضی انکارناپذیبا حقوق بنیادین بشر دارد . حقّ حیات مهم

یرغم المللی حقوق مدنی و سیاسی و علبا این حق دارد. کیفر اعدام علیرغم تحدید آن در میثاق بین

در برخی  های لغو مجازات اعدام، همچنان جایگاهی قابل توجّههای جدّی جنبشمخالفت

های عدالت کیفری دارد. حضور کشورهایی چون ایاالت متّحدة آمریکا و چین در میان نظام

کشورهای دارندة مجازات اعدام از جمله موانع جدّی در الغای کلّی آن است. امّا به هر حال 

تیاری دوّمین پروتکل اخ»در  8616مخالفان اعدام توانستند سازمان ملل را مجاب کنند تا در سال 

 مجازات اعدام را ممنوع کند. « الحاقی به میثاق حقوق مدنی وسیاسی

در نظام کیفری اسالم نیز از جمله اصول بنیادینْ حقّ حیات و کرامت انسانی است. کشتن 

ذار گیک انسان )ولو به عنوان مجازات( نیاز به دالیل قوی )حکماً و موضوعاً( دارد، هرچند قانون

دستی کرده و به دور از این احتیاط عمل بینی مجازات اعدام گشادهب در پیشایران پس از انقال

کرده است. بی جهت نیست که قانون مبارزه با موادّ مخدّر از صافی شورای نگهبان گذر نکرده 

و با مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شده است. نگرش به مقولة موادّ مخدّر پس از 

بوده است که با سایر جرایم به وضوح قابل تمییز است، به نحوی که این ای انقالب نگاه ویژه

های انهاند. نشپدیده را چالشی برای نظام اسالمی و از ابزارهای دشمن برای ضربه به نظام دانسته

های انقالب جهت توان به وضوح دید: از اختصاص دادگاهمحور را میاین رویکرد امنیّت

ودن رسیدگی ای ببینی گستردة مجازات اعدام و یک مرحلهایم گرفته تا پیشرسیدگی به این جر

تر نقش دادستان کلّ کشور جهت پذیرش یا ردّ تجدیدنظرخواهی و تنفیذ احکام و از همه واضح 

های طوالنی مدّت و ها در نظام کیفری ایران اعم از حبسترین مجازاتاز اساس، سنگین 8اعدام.

                                                      

 این مشکل برطرف شد. 8264. البته با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 8
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زای نقدی باال و اعدام مربوط به جرایم موادّ مخدّر هستند. بخشی مهم از حبس ابد و ج

های اجراءشده نیز مربوط به این حوزه هستند. ها و اعدامهای اعدام صادره از دادگاهمحکومیّت

گذار جنایی از این شدّت عمل انتظار بازدارندگی دارد وگرنه سایر بدیهی است سیاست

 سازینند اصالح و درمان در مورد اعدام موضوعاً منتفی هستند و ناتوانکارکردهای مجازات ما

ینی این بتواند مورد توجّه بوده باشد. در واقع، بدون احراز کارکرد بازدارندگی، پیشنیز نمی

 المللی توجیهی ندارد.های شرعی و تبعات آن در عرصة بینمجازات با وجود محدودیّت

افزون بر تمسّک به نظریّة حسابگری جزایی بنتهام و نظریّة اقتصادی  قائلین به بازدارندگی

ام مجازات اعد« قدرت نمادین»فایده و محاسبة منطقی(، بر -)به طور خالصه هزینه 8گری اس. بکر

ر که ریشه د« رحمیرواج بی»هایی چون نیز تأکید دارند. در مقابل، مخالفین با طرح نظریّه

روه اند؛ هر گاز مجازات اعدام دارد، نظریّة بازدارندگی را به چالش کشیده انتقادات سزار بکاریا

های خود شواهدی متعدّد دارد. در این مقاله با تبیین توجیه کیفر اعدام برای ارزیابی و اثبات نظریّه

های این رویکرد در خصوص اعدام بر مبنای رویکردهای اقتصادی به جرم، به واکاوی چالش

شود. در این راستا، ضمن تحلیل فرآیندهای جرایم موادّ مخدّردر ایران پرداخته میمرتکبین 

گیری بزهکاران این دسته از جرایم، از نگرش برخی قضات که احکام اعدام را صادر تصمیم

 3اند نیز بهره گرفته شده است.کرده

 . مفاهيم1

ام شوند. از آنجا که مجازات اعدجهت تببین موضوع ابتدا الزم است مفاهیم مرتبط شرح داده 

شود تنها ناظر به بخشی از جرایم مرتبط با موادّ مخدّر است، ابتدا به این دسته از جرایم اشاره می

 و سپس مفهوم اثربخشی و بازدارندگی خواهد آمد.

                                                      
1. Gary S. Becker 

های انقالب یزد وکرمان و تهران با برخی قضات دادگاه 8261ای است که نگارنده در تابستان . منبع این قسمت مصاحبه3

های انقالب نسبت به اعدام در جرایم موادّ مخدّر برای داشته و تحت عنوان گزارش پژوهشی سنجش نگرش قضات دادگاه

 پژوهشگاه قوّة قضائیّه تهیّه شده بود.
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 . جرايم موادّ مخدّر 1-1

نون مبارزه با موادّ مخدّر مقصود از جرایم موادّ مخدّر در این مقاله تمامی مصادیق مذکور در قا

در مجمع تشخیص  8297بینی شده است. این قانون در سال است که مجازات اعدام برای آنها پیش

جرایم زیر را مستوجب اعدام  16و  79های مصلحت تصویب شد و با انجام اصالحات در سال

 کرده است:

در  ساخت یا توزیع یا فروش یا وارد کردن به کشور یا صدور از کشور، یا ارسال یا تولید یا .9

معرض فروش قرار دادن بیشتر از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، تریاک، شیرة سوخته، تفالة تریاک 

 (؛4)مادة 

تکرار خریدن، نگهداری کردن، مخفی کردن یا حمل موادّ مخدّر مذکور در بند فوق در  .2

 صورتی که بیشتر از صد کیلوگرم باشد؛

 کیلوگرم برسد؛ 1به نحوی که به بیش از  4 مادة 2تا  8تکرار بندهای  .9

وارد کردن، ساخت و تولید، صدور، ارسال، خرید و فروش، در معرض فروش قرار دادن،  .4

ها، کوکائین، مرفین و مشتقّات آنها مشروط به نگهداری، حمل، مخفی کردن هروئین، آمفتامین

 آنکه بیش از سی گرم باشد؛

گرم باشد، امّا در  29ه مواد مذکور ولو اینکه هر بار زیر سه بار تکرار اقدامات فوق نسبت ب .5

 گرم برسد؛ 29مرتبة چهارم به 

 قاچاق مسلّحانه.  .6

در خصوص مورد آخر ذکر این نکته ضروری است که رویّة غالب قضایی با استفاده از عبارت 

، بلکه ندارد اقدام به قاچاق موادّ مخدّر به صورت مسلّحانه معتقد است استفاده از سالح ضرورتی

همین که متّهمان حامل سالح و مهیّای استفادة احتمالی از آن باشند، به نحوی که قصد آنها 

استفاده از سالح در صورت هرگونه درگیری احتمالی باشد، کافی برای تحقّق این بند است؛ 

مادة  هوراستدالل آنها این است که منحصر کردن ماده به درگیری مسلّحانه به دور از اطالق و ظ

گذار درگیری مسلّحانه بود، همانطور که در تبصرة مادة است، خصوصاً اینکه چنانچه نظر قانون
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ه نظر کرد. بصراحتاً اشاره کرده است، در اینجا نیز از عبارت درگیری مسلّحانه استفاده می 31

امر  ن و تقویّترسد همین که قاچاقچی برای تأمین امنیّت خود در مقابل با سایر قاچاقچیامی

قاچاق، سالح به همراه داشته باشد جرم این ماده محقّق شده است و رویّة دادستانی کلّ کشور به 

نیز چنین بوده است  8264عنوان مرجع عالی ایجاد رویّه در خصوص قانون مذکور تا سال 

 (.31: 8268)ذبحی،

 . اثربخشی 1-۲

است که در تعریف  efficacyو  effectivenessاثربخشی یا کارامدی معادل فارسی عبارات 

به طور خالصه  8آن چنین آمده است: حدّی که چیزی یا طرحی به نتایج مطلوب خود رسیده باشد.

تلف های مخاثربخشی به معنای رسیدن به اهداف و نتایج مورد انتظار است. این مفهوم در حوزه

د، از ریاضیّات و کن، اثربخشی معنا پیدا میشود و البته بسته به موضوع فعّالیّتعلوم استفاده می

 علوم نظامی گرفته تا مدیریّت و تجارت و درمان. 

شناسی های مختلف علوم جنایی اثربخشی زیر مباحث سیاست جنایی و جرمدر شاخه

شناسی و سیاست جنایی است که میزان موفّق بودن یابد. در واقع، در جرمموضوعیّت می

میزان »توان اثربخشی مجازات را به مفهوم شود. با این وصف، میری ارزیابی میهای کیفسیاست

ت. به دانس« شده از رهگذر اعمال کیفردسترسی نظام عدالت کیفری به اهداف از قبل تعریف

کند و گذار جنایی اهدافی را برای خود تعیین میعبارت دیگر، در یک نظام حقوقی، سیاست

ت؛ کند، که یکی از این تدابیر اعمال کیفر اساین اهداف تدابیری را اتّخاذ میبرای دستیابی به 

توان از اثربخشی مجازات سخن گفت که اعمال کیفر توانسته باشد ولو به صورت نسبی زمانی می

 آن اهداف را با کمترین هزینه محقّق کند.

مّا اهمیّت ارزیابی اثربخشی بدیهی است مجازات تنها یکی از ابزارهای مواجهه با جرم است، ا

مجازات در مقایسه با دیگر تدابیر اتّخاذشده در مواجهه با جرم، به جهت ماهیّت تعذیبی، 

                                                      
1. https://en.oxforddictionaries.com/definition/effectiveness. 
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محدودکننده و خالف کرامت انسانی مجازات است، در حالی که تدابیر غیرکیفری در سیاست 

صف، ند داشت. با این وجنایی حتّی در صورت مؤثّر نبودن نهایتاً هدررفت منابع را به دنبال خواه

پرداختن به دو مقولة کارکرد مجازات و میزان تحقّق آن کارکرد اهمیّت دارد، به نحوی که احراز 

اثربخشی یک مجازات منوط به این است که ابتدا کارکرد اصلی آن مجازات به عنوان هدف 

 اخته شود.ف پردابتدایی آن مجازات شناسایی شود و سپس به ارزیابی میزان دستیابی به آن هد

 . بازدارندگی 1-۳

بر این  دانند وترین توجیه کیفر را بازدارندگی آن میدر فلسفة مجازات، سودانگاران عمده

ترین کارکردی که حامیان مجازات اعدام به شود. مهماساس شکل و میزان کیفر نیز توجیه می

یده در این راستا تأکید بر این اجویند کارکرد بازدارندگی است. نخستین گام آن تمسّک می

است که بدون ضرورت مراجعه به مطالعات تجربی، این یک اصل بدیهی است که مجازات 

ی حبس های دیگر حتّاعدام، به عنوان شدیدترین مجازات، بازدارندگی بیشتری نسبت به مجازات

قوانین دارای  شود که وجود مجازات اعدام درابد خواهد داشت و در گام دوّم تأکید می

ر سیاهة ترین جرم دبازدارندگی نمادین است و ضمن ایجاد این پیام برای جامعه که این جرم قبیح

جرایم است و در مقابل آن هیچ انعطافی وجود ندارد، صرف وجود آن موجب ارعاب عام 

 شود. می

بر مبنای  ربازدارندگی در عین حالی که تالشی برای توجیه و تبیین کیف»گفته شده است 

عقالنی و قابل فهم و مشروعیّت بخش بوده از طرف دیگر تالشی برای عرفی کردن مجازات و 

« در توسّل به مجازات نیز بوده است 81و 87گریز از سلطة شریعت و فهم مذهبی در اروپای قرن 

 (. فرض بنیادین نظریّة بازدارندگی این است که مجازات به جهت ضرر و831: 8261)غالمی، 

کند بازدارنده است و از این رو نظریّة بازدارندگی از جمله تبعاتی که بر بزهکار تحمیل می

گرا است؛ صحبت از بازدارندگی زمانی منشأ اثر است که سزاگرایی را نادیده های نتیجهنظریّه

 هبگیریم، هرچند نتیجة هر دو رویکرد فلسفی به مجازات ممکن است در بسیاری از موارد توجی
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 شود. به هرهای شدید باشد، چنانکه در توجیه قصاص معموالً به هر دو منبع اشاره میمجازات

های کالسیک از بازدارندگی، قدرت ارعابی مجازات و تأثیر آن بر پیشگیری حال، در خوانش

شده از ارتکاب جرم در رابطه با عموم جامعه و پیشگیری از تکرار جرم امری بدیهی تلقّی می

 است.

ها، نظریّة بازدارندگی همواره جایگاه خود را حفظ کرده است، ها و چالشعلیرغم مخالفت

ها که ناچار هستند به جهت های متفاوت را دارد. از لیبرالچراکه طیفی از حامیان با دیدگاه

های ن سیاست( تا بنیادگرایان و حامیا811: 8262)فلچر،  گرایی به بازدارندگی وفادار باشندفایده

موسوم به قانون و نظم به اصل نظریّة بازدارندگی وفادار هستند. تنها سخن بر این است که کدام 

های مجازات بازدارنده است و کدام نیست و با وجود بازدارندگی یک مجازات مضرّات و آسیب

 (. Wright, 2010: 32توان بازدارندگی کیفرها را افزایش داد )آن چقدر است و یا چگونه می

 های مؤثّر. حسابگری بزهکاران: الزامات و مؤلّفه۲

ایی است هسنجش نگرش بزهکاران نسبت به خطرات مجازات مستلزم ارزیابی مناسب مؤلّفه

دهند. در این راستا، های مجازات را در ذهن افراد تحت تأثیر قرار میکه سنجش خطرات و زیان

مرتکب و هم عموم افراد جامعه اهمیّت دارد. همچنین، الزم  شناسایی مفهوم خطر هم از نگاه

های مشرف به ارتکاب نیز توجّه های عادی با موقعیّتاست به تفاوت سنجش خطر در موقعیّت

 شود.

 . مفهوم خطر۲-1

خطر مجازات شدن ایدة اصلی مدّعیّان تبیین بازدارندگی مجازات بر اساس نظریّة انسان 

د اقتصادی در تحلیل ارتکاب جرم مدّعی است بزهکارن چونان کنشگرانی اقتصادی است. رویکر

 سنجند و چنانچه کفة فواید سنگینی کند ارتکابها میعاقل، فواید حاصل از ارتکاب را با هزینه

های تحمیلی نظام عدالت کیفری های ارتکاب جرم منحصر به هزینهجرم قطعی است. هزینه

ای دارد همین است. منظور از خطر که در محاسبات افراد جایگاه ویژه ترین آننیست، امّا مهم
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مجازات شدن به طور کلّی طیفی از اقدامات نظام عدالت کیفری است که در نهایت منجر به 

شود. بنابراین، کشف جرم، دستگیری، مجازات و اجراء بخشی از این هزینه هستند. مجازات می

ها، یعنی هم آنچه مربوط به نظام کیفری است و هم این هزینهدر الگوی گری بکر به هر دوی 

ها جز (. بدیهی است سایر هزینهBecker, 1968: 184های عادی جرم، اشاره شده است )هزینه

آنچه مربوط به عملکرد نظام عدالت کیفری است موضوع بحث نیست. اینکه برداشت مرتکبان 

هایی دارد و از میان خطرات رداشت عمومی چه تفاوتاز خطر در فرایند ارزیابی از خطر با ب

مربوط به دستگیری، مجازات و اجراء کدام یک تأثیری بیشتر دارد و سطوح خطرپذیری و 

خطرگریزی مرتکبان در این میان چه جایگاهی دارد موضوعی است که پرداختن به آن خصوصاً 

 در میان مرتکبان جرایم موادّ مخدّر اهمیّت دارد.

 محاسبات افراد غيربزهکار .۲-۲

های جرم، درک و تصویری که عموم مردم از خطر مجازات به عنوان در تحلیل هزینه

تواند متفاوت باشد، از ترین هزینة ارتکاب جرم دارند اهمیّت دارد؛ منشأ این تصوّرات میمهم

از خطر مجازات شدن ها های عموم مردم از قوانین جزایی گرفته تا تصوّراتی که رسانهآگاهی

کنند. فاصلة این تصوّرات تا واقعیّت عملکرد نظام عدالت کیفری ممکن است بسیار ایجاد می

های جرم دارند ممکن باشد. از طرفی عموم مردم که در شرایط عادی تصوّراتی خاص از هزینه

خود را تعدیل های مجرمانه تصوّرات است در شرایط مواجهه با عوامل محرّک ارتکاب و وسوسه

های اقتصادی جرم فرض انسان عاقل است که تصمیماتی خردمندانه کنند. امّا سنگ بنای نظریّه

 شوند. بدیهی است برخیگیرد. این تصمیمات بر اساس اطاّلعات و مشاهدات افراد اتّخاذ میمی

 Paternoster andکنند )تر و تحلیل متفکّرانه تصمیمی بهتر را اتّخاذ میافراد با اطاّلعات دقیق

Progarsky, 2009: 106.) 

کنند و های ارتکاب جرم محاسبه میافراد احتمال دستگیری و محکومیّت را به عنوان هزینه 

تمام سطوح این هزینه از احتمال کشف تا نوع و میزان مجازات و احتمال محکومیّت در محاسبات 
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. با وجود این، سطح تحلیل و سنجش افراد متفاوت (Becker, 1968: 201کند )آنها نقش ایفا می

مچنین، گریز است. هها متفاوت از تلقّی افراد ریسکپذیر از این هزینهاست. تلقّی افراد ریسک

ازآنجا که عملکرد نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم متأثّر از سیستم حکومتی و ایدئولوژی 

. ها با نگرش آنها نسبت به حکومت نیز بی ارتباط نیستهزینه حاکم نیز است، تلقّی افراد از این

شهروندانی که تصوّری غیرپاسخگو و غیردموکراتیک از سیستم حاکم داشته باشند مرعوب این 

د بینند، خصوصاً اینکه در محاسبات آنها از عملکرهای ارتکاب جرم را باال میسیستم بوده و هزینه

مندی از شگردهای دفاعی جهت دانی به دادرسی عادالنه و بهرهنظام عدالت کیفری امید چن

های جرم وجود ندارد. افزون بر این، چنانچه در یک نظام عدالت کیفری، سیاست کاهش هزینه

ای تواند این پیام را برگیرانه داشته باشد، میای سختجنایی نسبت به جرایمی خاص مواجهه

ارتکاب جرایم این حوزه باالتر است؛ از جمله دالیل حامیان شهروندان داشته باشد که هزینة 

گیرانه نیز همین است. های کیفری سختاعدام در حوزة جرایم مهم و همچنین حامیان سیاست

به عبارت دیگر، ارعاب عمومی یا بازدارندگی عام مبتنی بر این ایده است که درک عموم جامعه 

نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرم است و وجود مجازات  های جرم تابعی از عملکرداز هزینه

اعدام در قوانین در تلقّی عموم از خطرات جرم نقش جدّی دارد. هرچند چنانکه خواهد آمد به 

دلیل متغیّرهای متعدّد دیگری که در ارتکاب جرایم موادّ مخدّر در ایران مؤثّر هستند، صحّت این 

 است.ادّعا در این حوزه محلّ تردید 

 های ارتکاب . تصوّر خطر مجازات در مواجهه با موقعيّت۲-۲-1

 هایهای جرم گفته شد ناظر به افراد عادی و در موقعیّتآنچه در مورد تصوّر خطر و هزینه

های ارتکاب و آنجا که فرد مواجه با فرصتی است که فواید غیرمجرمانه است، امّا در موقعیّت

م و به ویژه های جرها نسیه، افراد چه تصوّر و تحلیلی نسبت به هزینهنهارتکاب نقد هستند و هزی

خطر مجازات دارند؟ و آیا این تصوّر همان تصوّری است که شخص پیش از این موقعیّت داشته 

ی نسبت ااست؟ در پاسخ این نکته اهمیّت دارد که بسیاری از افراد در حالت عادی اساساً محاسبه
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ها را برآورد های مجرمانه است که هزینهرتکاب جرم ندارند و تنها در موقعیّتهای ابه هزینه

کنند. امّا همین برآورد موقعیّتی بر اساس اطاّلعات و تصوّرات قبلی مرتکب از نظام عدالت می

گیرد و هر چه فرد از سطح معلومات و اطاّلعات باالتری برخوردار باشد تصوّر کیفری شکل می

(. این معلومات Paternoster and Progarsky, 2009: 122تر خواهد بود )قع نزدیکاو به وا

رفته ها گتوانند شامل طیفی گسترده از اطاّلعات باشند، از اطاّلع عمومی از قوانین و مجازاتمی

در  های پلیستا اطاّلع از اختیارات و امکانات پلیس جهت کشف و دستگیری و نقطه ضعف

ای ع شخص از شگردهای دفاعی در دادگاه و غیره. ناگفته پیداست متّهمان غیرحرفهکشف، اطاّل

تری برخوردارند بیشتر در این تحلیل دچار خطا و افرادی که از سطح تحصیالت و هوش پایین

شوند. مسئلة دیگری که پرداختن به آن اهمیّت دارد این است که احتمال دستگیری در مقابل می

ه تر داشته باشد، چراککنندهتواند جایگاهی تعیینها )محکومیّت و مجازات( میدیگر هزینه

یّت دارد ها اهمشوند و این مسئله در تحلیل هزینهکشف و بازداشت لزوماً منجر به محکومیّت نمی

(Becker, 1968: 206 در برخی جرایم از جمله جرایم )(. این فاصله )میان دستگیری و محکومیّت

مخدّر بیشتر منشأ اثر است، خصوصاً اینکه در رویّة قضایی ایران محکومیّت به جرایم موادّ  موادّ

مخدّر بسته به کشف مواد است و چنانچه از شخص دستگیرشده موادّی کشف نشود )مانند 

شخصی که دیگری را اجیرکرده تا مواد را حمل کند و خود در صحنه نیست یا شخصی که 

موادّ مخدّر است یا شخصی که مواد را در درگیری با پلیس آتش اسکورت خودروی حامل 

 ماند(، محکومیّت وی به سختی ممکن است.زند و اثری ازآن نمیمی

 . خطر دستگيری۲-۲-۲

شود که مجرمین مانند افراد عادی که اگرچه در رویکردهای اقتصادی به جرم ادّعا می

ولی برخالف افراد عادی مطیع قانون که در کنند، گیرند عمل میتصمیمات اقتصادی می

 :Mungan, 2016گریزند، مجرمین وضعیّتی متفاوت دارند )تصمیمات روزانة خود غالباً ریسک

 پذیرند مورد تردیدهای جدّی(. البته این ادّعا که مجرمین دقیقاً بر خالف افراد عادی ریسک799



 

 

 

 

86 

 
 

 ...پرتو در مخدّر موادّ جرایم در اعدام اثربخشی واکاوی 

ی گری اس. بکر این بود که مجرمین در مقایسه قرار گرفته است، ولی به هر حال یکی از ادّعاها

(. با این وصف، مسئلة احتمال دستگیری Mungan, 2016: 801پذیر هستند )با افراد عادی ریسک

بیشتر اهمیّت دارد، چراکه مجازات هر چه قدر هم شدید باشد، رکن اصلی و اوّلیّة اعمال آن 

 نسوی از پیشگامان لغو مجازات اعدامدستگیری مرتکب است و آنچنان که روبرت بدنتر فرا

 ,Badinter« )دارد خطر دستگیری است نه خطر اعدامآنچه افراد را از ارتکاب باز می»گوید می

2008: 42.) 

های پلیس و مقامات کشف جرم، از نوع جرم نیز متأثّر احتمال دستگیری افزون بر قابلیّت

های آشکار و ... بیشتر احتمال ها، سرقتخشونتپذیر و خیابانی مانند است. در جرایم رؤیت

دستگیری وجود دارد، چراکه مقاومت بزهدیده و همراهی او با پلیس جهت کشف و باقی ماندن 

یم برد. امّا در جرادالیل در صحنة جرم و اظهارات شهود، احتمال شناسایی و دستگیری را باال می

 های خاصّاحتمال دستگیری باال نیست و تنها روشموادّ مخدّر به جهت ذات مخفی آن قاعدتاً 

تواند این نقیصه را جبران کند. در عناوین مجرمانة مذکور در قانون مبارزه با موادّ مخدّر پلیسی می

ارسال، صدور، حمل، نگهداری، فروش، خرید و ... آمده است که قاعدتاً به صورت مخفیّانه و با 

در بسیاری از این مصادیق کشف جرم مستلزم انجام بازرسی پذیرند. شگردهای خاص صورت می

قانون آیین دادرسی کیفری  11بدنی، بازرسی خودرو، منزل و ... است، در حالی که مطابق مادة 

های قانونی که ضابطان با آن انجام بازرسی تنها باید موردی باشد و از این رو این محدودیّت

کنند. از طرفی در سیستم کشف جرم در ایران نقش یمواجه هستند احتمال کشف را کمتر م

هرگونه تحمیل  93بزهدیده بسیار مؤثّر است. در واقع، اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری در مادة 

های کشف جرم و شناسایی را بر بزهدیدگان ممنوع کرده است، ساختار پلیس در ایران و هزینه

شود که پیگیری بزهدیده یا خانواده و همکاری می امکانات آن به نحوی است که در عمل دیده

بعضاً مادی آنها تأثیری مهم در کشف جرم و شناسایی مظنون دارند. از تهیّة خودرو برای جابجایی 

شده جهت بازداشت های قفلهای کلیدساز جهت ورود به مکانشده و پرداخت هزینهمتّهم جلب

 های برخیهای جابجایی زندانی و پرداخت هزینهشخص یا توقیف وسایل تا پرداخت هزینه
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. شوندهای قضایی مشاهد میمکاتبات و غیره مواردی هستند که در عمل به وفور در پرونده

پرداختن به علّت این نقیصه و تبعات منفی آن موضوع این مقاله نیست. غرض از بیان آن اینکه با 

ده شود که بزهدیت پلیس صرف جرایمی میاین وصف بدیهی است بخشی قابل توجّه از وق

مندی مردم از پلیس را تحت تأثیر قرار دارند، خصوصاً اینکه کوتاهی در این زمینه رضایت

دهد. بنابراین، در جرایم بدون بزهدیده مانند جرایم موادّ مخدّر احتمال کشف و دستگیری می

 آید.خود پایین میخودبه

 . خطر محکوميّت۲-۲-۳

ای با محکومیّت ندارد وکم نیستند بزهکارانی که عیلرغم دستگیری با توسّل یری مالزمهدستگ

در تحلیل خود از محاسبات  8مانند. ایزاک ارلیچبه ابزارهای دفاعی از محکومیّت در امان می

. بازداشت 8کند: بینی میشود چهار حالت را پیشمرتکبین معتقد بود شخصی که مرتکب قتل می

. بازداشت و محکوم 2شود؛ شود، محکوم نمی. بازداشت می3شود؛ شود، پس مجازات نمیینم

 ,Chan and Oxleyشود ). بازداشت و محکوم و اعدام می4شود؛ و شود ولی اعدام نمیمی

2004: 4 .) 

های نخست و دوّم در عمل رواج بیشتری دارند و فرض دوّم )کشف جرم بدیهی است حالت

ز قوانین و تر اازداشت و برائت( باید بیشتر در محاسبات افرادی دیده شود که اطّالعی دقیقو ب

مقرّرات خصوصاً حقوق دفاعی و ادلّة اثبات دارند. در ایران حالت سوّم که شخص به اعدام 

بسیار های انقالب در جرایم موادّ مخدّر شود در رویّة دادگاهشود ولی اعدام اجراء نمیمحکوم می

قانون مبارزه با موادّ مخدّر و از طریق کمیسیون عفو  21شایع است، که با استفاده از ظرفیّت مادة 

ها پذیرد. همانطور که در قسمت پیشین بیان شد اطّالع فرد و آگاهی از قوانین و رویّهصورت می

د او را در موضعی بهتر توانها میدر خصوص اعدام 21ها در اعمال مادة از جمله رویّة دادگاه

                                                      
8 . Isaac Ehrlichتصادی های اقاقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه نیویورک بوده است که حوزة مطالعاتی وی نظریّه

 های متعدّدی در زمینة مجازات اعدام با رویکرد اقتصادی دارد.جرم بوده و پژوهش
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نسبت به افرادی قرار دهد که اطاّلعات کمتر دارند؛ چنین شخصی آگاهانه وزن مواد را انتخاب 

عفو  های اخیر مبتنی بر پذیرش پیشنهادکند. برای نمونه، رویّة کمیسیون عفو مرکزی در سالمی

گرم  199ین، شیشه و ...( زیر هروئ 1هایی بوده است که وزن موادّ آنها )در مادة برای اعدامی

های نانوشته نقشی مهم در محاسبات آنها خواهد داشت. باشد. اطاّلع برخی متّهمان از این رویّه

شناسی انتقادی داد که خروجی نظام عدالت کیفری در این صورت باید حق را به نویسندگان جرم

 دانند. اطاّلع میرا محکومیّت بیشتر افراد ضعیف و بی

 . خطر اعدام۲-۲-4

به جهت ترس بیشتر مرتکبان از مجازات اعدام، نسبت به »ایدة ایزاک ارلیچ مبنی بر اینکه 

ه های جدّی مواجبا سؤاالت و چالش« ها این مجازات اثر بازدارندگی بیشتری دارددیگر مجازات

ستند و جایگاه آن هایی که مرتکبان با آن مواجه ه(. از جمله هزینهErlick, 1975: 416است )

باید در محاسبات ارزیابی شود خطر مجازات اعدام است. اینکه وزن این خطر در محاسبات 

های متعدّد دارد. از طرفی اگرچه آنچنان که منتقدان فرضیة مرتکبان چقدر است نیاز به پژوهش

اد در ان افراند با وجود پایین بودن خطر دستگیری، وجود اعدام چندبازدارندگی اعدام گفته

کند، امّا در مورد عموم شهروندان و جایگاه نمادینی معرض ارتکاب را از ارتکاب منصرف نمی

که مجازات اعدام نزد آنها دارد نباید به سادگی گذشت. در واقع، اینکه برخی پژوهشگران یکی 

در یک منطقه  های ارزیابی بازدارندگی اعدام را بررسی نرخ جرایم قبل و بعد از اعداماز روش

دهد که معتقدند خطر مجازات اعدام از نگاه عموم مردم )غیر مرتکبان( باید دانند، نشان میمی

(. به عبارت دیگر، به زعم آنها وجود اعدام به عنوان 268: 8268بررسی شود )هود و دیگران، 

ت جرم دارد های آنها در مورد شدّیک مجازات برای برخی جرایم تأثیری اخالقی بر دیدگاه

(، گویی که بناست در محاسبات خود قبح سنگین برخی جرایم را 217: 8268)هود و دیگران، 

از نوع واکنش حاکمیّت نسبت به آن درک کنند. این ایده در خصوص جرایم موادّ مخدّر که 

وی حشود و مجازات در هروئین، مرفین و موادّ روانگردان به نطیفی از موادّ مختلف را شامل می
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 ها نیز در عمل مربوط به این مواد هستند،تر از سایر مواد است و بیشترین اعداممحسوس سنگین

جای بررسی بیشتری دارد. با فرض اثبات محاسبة منطقی سود و زیان از سوی مرتکبان این جرایم، 

نتخاب نوع تواند باعث شود که در اوجود مجازات اعدام و نگرانی افراد از خطر این مجازات می

دهند که به و وزن مواد برای جابجایی دقّت کنند. امّا چنانکه خواهد آمد شواهد موجود نشان می

شدة محکوم به اعدام یا در معرض محکومیّت چنین محاسباتی دالیل متعدّد غالب افراد بازداشت

 دهند.را انجام نمی

 . مطلوبيّت مورد انتظار ۳

ادی به جرم این است که ارتکاب جرم توسّط برخی افراد به های اقتصاساس سخن در نگرش

های متفاوت از دیگر افراد یا شرایط خاصّ دیگر نیست، بلکه چون منافع و مضرّات خاطر انگیزه

شوند. مسئلة مزایا و مطلوبیّت مورد انتظار امری آنها متفاوت از دیگران است مرتکب جرم می

 تواند متفاوت باشد.جرم و شرایط ارتکاب میاست که بسته به نوع جرم، نگرش م

 . مفهوم اقتصادی۳-1

مندی از مصرف یک کاال یا از نظر اقتصادی، فایده یا مزایا یا سودمندی به معنای رضایت

ای ای )عالوه بر مزایمندی کلّی و مزایای حاشیهخدمات است. در اقتصاد و کسب وکار از رضایت

د. در اقتصاد کالسیک مسئلة مزایا و فایده بنیان تحلیل رفتارهای شواصلی( نیز سخن گفته می

 (.23: 8264اقتصادی افراد و مدیریّت عرضة کاال و خدمات است )دهنوی وکهزادی، 

 های سودمند مجرمانه. موقعيّت۳-۲

 در تحلیل اقتصادی جرم، مسئلة مزایای مجرمانه یا فایدة جرم باید بسیار فراتر از مفهوم انتزاعی

سازی هینهای )اضافی ( و بآن بررسی شود. البته در اینجا نیز با مفهوم مزایای کلّی و مزایای حاشیه

 3و رونالد کراک 8(. امّا باید آنچنان که درک کورنیشBecker ,1968 :3مطلوبّیت نیز مواجهیم )
                                                      
1. Derek B. Cornish. 

2. Ronald V. Clarke. 
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کرد،  مرکزهای سودمند مجرمانه برای تحلیل انتخاب عقالنی تکنند بر موقعیّتتبیین می

هایی که وقتی در کنار یک بازیگر مناسب و عقالنی قرار بگیرند احتمال ارتکاب را باال موقعیّت

برند و از این رو کاهش فایدة جرم از جمله اقداماتی است که باید صورت بگیرد. در این می

و  247: 8216ها بهترین راه کاهش مطلوبیّت است )مگوایر، راستا، دستکاری در این موقعیّت

های عمدة نظریّة بکر و نظریّة کالرک و کورنیش این است که بکر (. اساساً یکی از تفاوت241

های کند. ضمن اینکه نظریّة کورنیش وکالرک داللتهای مجرمانه اشاره میکمتر به موقعیّت

ردهای کیفرگرا ویککنندة رهای اقتصادی جرم تقویّتپیشگیرانة بیشتری دارد، در حالی که نظریّه

ونه تواند هر گهستند. از طرفی منفعتی که بزهکار به دنبال آن است لزوماً مالی نیست و می

گیری، مطلوبیّتی باشد که نیازهای خاصّ یک شخص مانند نیاز جنسی، میل به شهرت یا انتقام

ها در ن به این موقعیّت(. پرداخت89: 8263نژاد، نیا و صالحهیجان و غیره را برآورده کند )وردی

تحلیل جرایم موادّ مخدّر در ایران مستلزم توجّه به موقعیّت جغرافیایی کشور و خصوصاً برخی 

های جنوب شرقی به عنوان داالن ورودی موادّ مخدّر به کشور و مسیر ترانزیت است. در استان

جذابیّت هدف و دسترسی را در  شناسی که دو پارامترها در جرمواقع، با الهام از نظریّة فرصت

ها (، میزان دسترسی به موادّ مخدّر در این استان411: 8216داند )مگوایر، ارتکاب جرم مؤثّر می

اید مدّنظر برند در تحلیل ارتکاب ببرای انبوه جوانانی که از مشکالت بیکاری و اقتصادی رنج می

استان هرمزگان، کرمان و سیستان و  2دهد باشد. همانطور که کشفیّات موادّ مخدّر نشان می

درصد کشفیّات کلّ کشور را دارند. بنابراین، میزان  79های اخیر مجموعاً باالی بلوچستان در سال

  8دسترسی به فرصت مجرمانه در این مناطق بسیار باال و غیرقابل مقایسه با دیگر مناطق کشور است.

 

                                                      

 کلّ درصد 19 تا 71 گفته بود 8264 آذر در مخدّر موادّ با مبارزه ستاد المللیبین امور و عرضه با مقابله معاون نمونه، . برای8

 با بوده است، مصاحبه بلوچستان سیستان و و هرمزگان کرمان، استان 2 به مربوط گذشته ماه 7 در مخدّر موادّ کشفیّات

 (.www.ana.ir /news/ 68544آنا، ) خبرگزاری
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 ا خطر. نسبی بودن مفهوم فايده در سنجش ب۳-۳

توان در خصوص مجرمانْ انتزاعی و ثابت تلقّی کرد، بلکه در مفهوم مزایا و مطلوبیّت را نمی

 گیرد فایده با هزینه به صورت موردی و موقعیّتی سنجیدهای که توسّط بزهکار صورت میارزیابی

ها به زیّتبرخی ماند اولویّت دادن به شود. به عبارتی آنطور که برخی نویسندگان اشاره کردهمی

مندی افراد تصویری است از آنچه ممکن است در ذهن آنها ها خواهد بود و رضایتنسبت هزینه

(. بنابراین، گفتن اینکه این انتخاب Carthy, 2002: 419شود )پس از این اولویّت دادن ترسیم 

او نسبت  او و نگرشعقالنی بوده یا خیر به شناختی دقیق از اطاّلعات شخص مرتکب، ترجیحات 

(. در Carthy, 2002: 421ای که بکر چندان توجّهی به آن نداشت )به خطر بستگی دارد، مسئله

جرایم موادّ مخدّر به جهت غیرقانونی بودن عرضه و تقاضا در ایران و جمعیّت قابل توجّه معتادین، 

تن  8199ص تریاک، سرجمع سود ناشی از قاچاق بسیار باال است. برای نمونه، فقط در خصو

میلیارد دالر است. این مبلغ بین  1/2شود که ارزش آن حدود تریاک ساالنه در کشور مصرف می

فروشندگان، واردکنندگان، حاملین و دیگر عوامل که حلقة اتّصال تولید به مصرف هستند توزیع 

 (.893: 8216شود، که رقمی قابل توجّه است )مختاریان، می

ها نیز رقم قابل توجّه خواهد بود، چراکه صوص هروئین، مرفین و روانگردانبدیهی است در خ

قیمت آنها از تریاک معموالً باالتر است، گرچه ممکن است رقم معتادین به آنها کمتر باشد. با 

که موضوع جرم را منتفی و اصل موادّ مخدّر را  -این وصف، چنانچه خطر دستگیری وکشف 

تر از گینپایین باشد کفة فایده بسیار سن -کند ا بر مرتکب تحمیل میتوقیف و هزینة دیگری ر

 هزینه خواهد بود.

 . فرايند محاسبه 4

سنجش سود و زیان در ارتکاب جرم یک فرایند است که بسته به نوع جرم و شخص مجرم 

صت این رممکن است بسیار کوتاه یا طوالنی مدّت باشد. در جرایم موادّ مخدّر قاعدتاً مرتکبان ف

متر این کنند. به عبارتی کریزی میسنجش را داشته و غالباً در زمانی کافی برای ارتکاب برنامه
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افتد که شخص ناگهان تصمیم به حمل یا خرید و فروش موادّ مخدّر بگیرد، در حالی اتّفاق می

توجّه  صدی قابلهای ناگهانی، تجاوز جنسی و نظایر آن درکه در برخی جرایم دیگر از جمله قتل

تکاب ها و غیره دست به ارریزی قبلی و تحت تأثیر هیجانات، موقعیّتاز مرتکبان بدون برنامه

 زنند.می

 های مفهوم انسان اقتصادی. چالش4-1

منتقدان تبیین جرایم بر اساس الگوی اقتصاد کالسیک دو فرضیة حامیان این ایده را مورد 

ن تصوّر را که انسان از اطّالعات کامل برای شناخت ترجیح دهند. نخست، ایهدف قرار می

کشند. دوّم، توانایی کامل انسان برای محاسبة منافع و مضرّات هر برخوردار است به چالش می

(. این انتقادات حتّی اگر اساس نظریّه را زیر سؤال 381: 8264کنند )نعیمی، انتخاب را انکار می

 تعدیل خواهد کرد. نبرد، نتایج آن را به شدّت

 . عقالنيّت محدودْ چالش اصلی نظريّة اقتصادی4-1-1

با طرح مفهوم عقالنیّت محدود، تردیدهایی فراوان را در خصوص اعتبار  8هربرت سایمون 

واقعی نظریّة مطلوبیّت مورد انتظار ایجاد کرد. سایمون که یک اقتصاددان در حوزة اقتصاد رفتاری 

یّت محدود فرضیّات اقتصاددانان کالسیک در خصوص انتخاب عقالنی است با طرح ایدة عقالن

های را مورد تردید قرار داد. به باور سایمون و دیگر منتقدان نظریّات گرایش عقالنی، محدودیّت

مختلف از جمله نقایص موجود در منابع اطاّلعاتی فرد، تصوّرات واهی فرد در خصوص توان و 

شوند این ایده که های ادراکی افراد باعث میاختی و محدودیّتهای خود، خطاهای شنویژگی

(. به عبارت 819: 8269رفتار افراد عقالنی و به نفع آنهاست به شدّت زیر سؤال برود )صادقی، 

گوید دو شیوة تعقّل و شهود در شناس آمریکایی میدیگر، آنطور که دانیل کانمن روان

شده میم مبتنی بر تعقّل است، یعنی با تالش و به نحو حسابگیری وجود دارد. گاهی تصتصمیم

کند، بدون اینکه آگاهانه یا با تالش و گاهی شهودی، یعنی در لحظه و سریع به ذهن ظهور می

                                                      
1. Herbert A. Simon. 
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حسابگرانه باشد. به باور او مردم غالباً به سخت فکر کردن )تعقّل( عادت ندارند و اغلب از اعتماد 

(. با این وصف، 389: 8264گیرند )نعیمی، ای خود بهره میای لحظههها و قضاوتبه داوری

فرایند انتخاب یک جرم توسّط مجرم نیز بیش از آن که مبتنی بر تعقّل باشد شهودی است و از 

 های جدّی است.های اقتصادی جرم جهت توجیه کیفر دارای چالشاین رو مبنای حامیان نظریّه

 العاتی، از خطر دستگيری تا نوع مجازاتهای اطّ. محدوديّت4-1-۲

ترین خطاهای محاسباتی مرتکبان ناشی از منابع نادرست اطاّلعاتی است. این اطاّلعات عمده

ها شامل طیفی گسترده از اطاّلعات است، از نحوة عملکرد پلیس در شیوة در بعد خطرات و هزینه

های آنها قضایی و امکانات و توانمندی کشف جرم و امکانات پلیس تا اختیارات قانونی مقامات

در مواجهه با جرم ارتکابی. تمییز میان توان واقعی پلیس در کشف جرم و دستگیری با آنچه 

ا های پلیس در تعقیب جرایم، نحوة برخورد بمرتکبان از توان پلیس )به معنای عام شامل اولویّت

 کی پلیس( در ذهن دارند اهمیّت دارد.جرمی خاص که مدّ نظر مرتکب است و میزان حضور فیزی

د های وجواز حیث خطر دستگیری، در جرایم موادّ مخدّر با پارامترهای متعدّد مواجهیم. محل 

های آشکار و مخفی پلیس در مسیر حمل، وجود مخبرین پلیس در بین مشتریان ایست و بازرسی

ای هستند که ممکن کنندهات تعیینری از جمله موضوعهای ایکسموادّ مخدّر و وجود دستگاه

است بسیاری از مرتکبان در خصوص آن اطاّلعات کافی نداشته باشند. در سطح خطرات ناشی 

ننده باشد. برای کتواند تعییناز برخورد نظام قضایی برای مرتکب نیز طیفی وسیع از اطاّلعات می

را بر حسب وزن مواد تعیین کرده و بدون  نمونه، متّهمانی که بدانند قانون موادّ مخدّر، مجازات

کشف مواد محکومیّت شخص ناممکن یا بسیار سخت است، ممکن است هنگام قرار گرفتن در 

  8محاصرة پلیس اقدام به امحای مواد کنند.

                                                      
متّهمان قاچاق شیشه پس از محاصرة پلیس اقدام به  68اسفند  31. برای نمونه، حسب اعالم فرماندة انتظامی لرستان در تاریخ 8

خبر:  ، کد8268اسفند  31کیلوگرم شیشه دستگیر شدند )خبرگزاری مهر،  31آتش زدن انبار شیشه کردند و در نهایت با 

کیلوگرم موادّ مخدّر در خودرو داشتند، پس از  499(. در موردی دیگر در استان فارس، قاچاقچیان که بیش از 3986846

محاصره توسّط پلیس، خودرو را به آتش کشیدند. همچنین، فرماندة مرزبانی سیستان از آتش زدن خودروهای حامل مواد در 
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های جرم ولو بعد از دستگیری این دسته از متّهمان که اطاّلعاتی دقیق از نحوة کاهش هزینه

دانند و با اطّالع از اینکه وزن مواد در میزان تگیری را پایان فرایند محاسبه نمیدارند، در واقع دس

در حالی که در  8های جرم را کاهش دهند،مجازات مؤثّر است، با امحای مواد سعی دارند هزینه

ریزی برای جلوگیری از کشف مواد مواجهیم. برخی ها با متّهمانی بدون هیچ برنامهبرخی پرونده

دهند متّهمانی که اجیرشده هستند و از سطح معلومات و زندگی ربیّات قضایی نشان میتج

شوند. ده میشتری برخوردارند پس از کشف جرم بدون کمترین مقاومتی تسلیم ادلّة ارائهپایین

شوندگان، که رئیس دادگاه انقالب است، در توصیف این دسته از برای نمونه، یکی از مصاحبه

گویم و کمتر دیدم را می 1کنند. البته )متّهمین حامل مواد( مادة غالباً اقرار می»ان می گوید: متّهم

ای برای فرار از مجازات و خیلی سخت هم نیست محکوم کردن اینها. غالباً متوسّل شوند به نکته

نند. کقرار میکنند که قاضی را دور بزنند و وکیل هم اکثراً ندارند. راحت هم اکار خاصّی نمی

پروندة قاچاق موادّ مخدّر )غیر اعدام(  29همچنین، مالحظة «. دانند مجازات اعدام استشاید نمی

مورد عالوه بر خودروی حامل مواد، خودرو و  89دهد در کیلوگرم نشان می 899با حجم باالی 

شوند رت شناخته میکن و اسکوپاکهایی هم که در عرف مأموران و مرتکبان راهموتورسیکلت

ها جلوگیری از شناسایی خودروی حامل توسّط کنپاکها و راهاند؛ وظیفة اسکورتتوقیف شده

ها به حامل است. این وضعیّت مأموران از طریق چک کردن مسیر و اطاّلع وضعیّت بازرسی

م ندارد، برای کاهش ، که مجازات اعدا1دهندة حداکثر تالش مرتکبان در مواد موضوع مادة نشان

خطر کشف مواد و دستگیری است. امّا این شیوة کاهش خطر دستگیری غالباً توسّط مرتکبان 

پروندة  69شود، در حالی که از ای، که مجازات اعدام نیز در انتظار آنها نیست، انتخاب میحرفه

ها دشان شاهد این شیوهمور 9اند تنها در مورد مطالعه که دارای حکم محکومیّت به اعدام بوده
                                                      

، کد خبر: 8262تیر  82شدن با محاصرة پلیس خبر داده است )خبرگزاری ایرنا،  مرزها توسّط باندهای قاچاق هنگام مواجه

18331333.) 

. در فیلم ابد و یک روز که به خوبی وضعیّت یک موادفروش معتاد را به تصویر کشیده است، خانوادة محسن که یک 8

ک حاوی های کوچد با امحای بستهکننفروشندة موادّ مخدّر است به محض احساس خطر دستگیری و حضور پلیس سعی می

 هروئین از تبعات اقدام او کم کنند.
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)هرویین، مرفین و ...(  1کن و ...( در رابطه با موادّ موضوع مادة پاک)استفاده از اسکورت، راه

غالباً  1ایم، که این مسئله مؤیّد دیدگاه قضاتی است که معتقدند مرتکبان موادّ موضوع مادة بوده

عقیب و مجازات ندارند و اتّفاقاً این گروه ای جهت فرار از تافرادی هستند که شگردهای پیچیده

های اطاّلعاتی افراد )خصوصاً نوع در خصوص محدودیّت 8بیشتر در معرض اعدام هستند.

مجازات جهت مقایسة آن با منافع جرم( از دو جهت باید ارزیابی صورت گیرد. نخست اینکه 

های صلة میان الزامات قانونی و رویّهفرضیة آگاهی افراد از قوانین را باید سنجید و دوّم اینکه فا

 موجود و تأثیر آن بر خطاهای شناختی افراد را باید بررسی کرد.

 . ايرادات فرضية آگاهی عمومی از مجازات4-1-۳

در حقوق جزا قاعدة جهل به قانون رافع مسئولیّت نیست از قدیم شاه کلید مباحث حقوقدانان 

است. قاعدتاً در رویکردهای اقتصادی تبیین جرم و  در توجیه مجازات و مشروعیّت آن بوده

ها است، چراکه ادّعای اینکه کنندة مجازات نیز یک فرض مهمْ اطاّلع مردم از مجازاتتوصیه

سنجند بدون پذیرش فرض اطاّلع افراد از مجازات به عنوان مصداق فایده را می-افراد هزینه

اینکه صرف احتمال مجازات را بر اساس مطالعات  های جرم قابل پذیرش نیست وبرجستة هزینه

 (.Carthy, 2002: 206دانند به معنای پذیرش این مسئله است )تجربی بازدارنده می

در قاعدة اطاّلع عموم از قوانین صحبت از کلّیّت اطاّلع مردم از قوانین است، وگرنه بدیهی  

قابل تصوّر نیست. موضوع قابل بحثْ  ها برای عموماست اطاّلع از جزئیّات جرایم و مجازات

های موجود در قوانین اطاّلع یا عدم اطاّلع افراد از مجازات اعدام است. در صورتی که مجازات

لزوم محدود کردن و اختصاص اعدام به »بر یک مبنای معقول تدوین شده باشند، هنجار 

 این رو، مجازات اعدام برای قتل قاعدتاً در نظام حقوقی پذیرفته خواهد شد. از« شدیدترین جرایم

                                                      
ضعیّت را توان این وهای مختلف نمی. ناگفته نماند به جهت تفاوت تیپ متّهمان و شیوة ارتکاب جرایم موادّ مخدّر در استان8

فاده از و نحوة تمرکز پلیس جهت کشف )استها نسبت به کلّیّة متّهمان در سطح کشور تسرّی داد. موقعیّت جغرافیایی استان

 ای یا تمرکز بر فروشندگان شهری( در تحلیل نحوة اقدام متّهمان نباید نادیده گرفته شود.های جادهبازرسی



 

 

 

 

36 

 
 

 ...پرتو در مخدّر موادّ جرایم در اعدام اثربخشی واکاوی 

عمد به جهت قبح شدید آن و اینکه قاعدتاً هر انسان متعارفی باید انتظار داشته باشد در صورت 

ارتکاب قتل با شدیدترین پاسخ نظام عدالت کیفری مواجه شود، برای عموم قابل انتظار است، 

نیستند، ولی از قواعد کلّی از جمله ها آگاه خصوصاً اینکه اگرچه شهروندان از جزئیّات مجازات

اینکه در نظام حقوقی آنها اعدام وجود دارد یا خیر آگاهند. امّا در خصوص جرایم موادّ مخدّر 

باید با احتیاطی بیشتر سخن گفت. در واقع، این شبهه وجود دارد که آیا در جرایم موادّ مخدّر که 

اند در حدّی باشد که عموم افراد جامعه بتوانند توبا طیفی وسیع از اقدامات مواجهیم قبح آن می

توان انتظار داشت افراد بدانند که حمل موادّ مخدّر بینی کنند؟ چگونه میاعدام را برای آن پیش

از چه نوعی و با چه وزنی با مجازات اعدام مواجه خواهد شد؟ حداقل اینکه از این حیث تفاوت 

است. شاید یکی از دالیلی که در جامعة جهانی از جمله بین قتل و جرایم موادّ مخدّر بسیار 

های اعدام اختصاص آن به شدیدترین جرایم است نیز همین مسئله باشد.آنچه ترین محدودیّتمهم

کند این است که جرایم موادّ مخدّر ماهیّتاً تر میاین مسئله را در خصوص موادّ مخدّر پیچیده

پذیر ندارند که قبح آنها را نزد فرد آشکار کنند؛ ری و رؤیتجرایمی هستند که اثرات منفی فو

ای هست که مقاومت کند و نه ارتکاب آن آشکار است تا خطر حضور و کشف نه بزهدیده

توسّط پلیس احساس شود. به عبارت دیگر، افراد با آسودگی خاطر بیشتری وارد فاز اجرایی جرم 

 شوند.می

 ها. فاصلة قانون و رويّه4-1-4

ها، قرار نیست آنطور که میشل حتّی با فرض پذیرش اطاّلع عموم مردم از جرایم و مجازات

فوکو انتظار دارد شهروندان کتاب قانون در دستشان باشد و مجازات جرایم را بخوانند، بلکه 

ام . عوها و زندان استتصوّر آنها از پاسخ نظام عدالت کیفری به جرم برگرفته از خروجی دادگاه

ها، در خصوص مواجهة یک ها و نحوة اجرای مجازاتبر اساس مشاهدات خود از وضعیّت زندان

قضایی  هایهای قانونی، مجازاتکنند. در ایران فاصلة مجازاتسیستم قضایی با جرم قضاوت می

عدام تا ها از اهای اجرایی بسیار باال است. در واقع، در قانون با شدیدترین مجازاتو مجازات
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های طوالنی مدّت مواجهیم، ولی این شدّت تا حدود زیادی در احکام قضایی حبس ابد و حبس

ر هایی چون تخفیف مجازات و تعلیق و تعویق صدوشود و قضات با استفاده از ظرفیّتتعدیل می

 دهند. پس از آن در مرحلة اجرای مجازات نیزهای قانونی را کاهش میحکم شدّت مجازات

شاهد بیشترین فاصله بین مجازات مندرج در حکم و مجازات تحمیلی بر مرتکب خواهیم بود. 

بینی آزادی مشروط پس از قانون آیین دادرسی کیفری(، پیش 443سازکار تسلیم به حکم )مادة 

تحمّل 
8

2
حبس و همچنین عفوهای معیاری از دالیل این وضعیّت هستند. در زمینة مجازات اعدام  

درصد  79رویّة قضایی از شدّت قانونی آن فاصلة بسیاری گرفته است. برای نمونه، در  نیز

های قاچاق هروئین در دادگاه انقالب تهران در درصد پرونده 69های قاچاق تریاک و پرونده

حکم اعدام قانونی به دالیل مختلف به حبس ابد تبدیل شده است )رحمدل،  77و  79های سال

های موادّ های طوالنی مدّت در حبسهای مکرّر معیاری و مرخصیهمچنین، عفو (.819: 8211

داند با این وصف، آنچه جامعه از مجازات قاچاق موادّ مخدّر می 8شود.مخدّر به وفور دیده می

های عملی است و نه از حکم اوّلیّة قانونی؛ بدین جهت منشأ اطاّلع افراد از ناشی از همین رویّه

ی دهد از نگاه آنها یکها هستند. مصاحبه با برخی قضات نیز نشان میهای جرم همین رویّهینههز

ها رنگ باخته مالحظة وضعیّت برخی از دالیلی که به جهت آن جنبة بازدارندگی مجازات

                                                      
و نیم گرم موادّ روانگردان دستگیر  39متّهمی با  8268خرداد  33دادسرای مهریز در تاریخ  689372. برای نمونه، در پروندة 8

سال حبس باید باشد و با لحاظ تکلیف  81تا  89قانون مبارزه با موادّ مخدّر مجازات این شخص بین  1شود. بر اساس مادة می

سال باید برای این شخص در نظر گرفته شود، در حالی که دادگاه  82مقرّر در قانون مبنی بر رعایت تناسب حداقل حبس 

اینکه علت این تخفیف مجازات و عدم رعایت تناسب را ذکر کند. در ادامه  سال حبس تعیین کرده بدون 9مجازات وی را 

مشمول بخشنامة عفو عید فطر شده و بخشی از مجازات وی عفو شده و مجدّداً  8263در اجرای احکام، نامبرده ابتدا در سال 

از زندان  8262ایتاً در دی ماه مشمول بخشنامة عفو عید فطر شده و بخش دیگری از مجازات وی عفو شده و نه 8262در سال 

 82شود که فاصلة حبس قانونی )آزاد شده است. یعنی مدّت حبس اجرایی وی دو سال و هفت ماه بوده است. مالحظه می

 سال( و حبس اجرایی )دو سال و هفت ماه( بسیار زیاد و نامتعارف است.
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اند محکومان توسّط دیگر شهروندان است، که به زعم آنها اگرچه مرتکب جرمی سنگین شده

 8اند.اد شدهفوراً آز

 ها. اجرای علنی مجازات4-۲

ترین ابزار قدرت جهت ارعاب عمومی از از دیرباز اجرای علنی مجازات به عنوان مهم

های اخیر و االصول علنی بوده است. امّا در سدهرفته و اجرای مجازات علیمجازات به کار می

ه امری استثنائی، مذموم و خالف کرامت خصوصاً از نیمة دوّم سدة بیستم اجرای علنی مجازات ب

شناختی و شرعی آن باعث شد تا امروزه کمتر شاهد های حقوقی، جرمانسانی تبدیل شد و چالش

 های شرعی اجرای علنیاجرای علنی مجازات باشیم. در کشور ما اگرچه بنا بر برخی استنباط

ن آیین دادرسی کیفری اجرای علنی قانو 466شود، به موجب مادة ها توصیه میبرخی مجازات

ها االصول ممنوع است و رویّه نیز به سمت محدود کردن اجرای علنی مجازاتمجازات علی

های ها و بازتابوجود نداشت،گسترش رسانه 466رود. در اواخر دهة هشتاد نیز که هنوز مادة می

ام باعث شد رویّة قضایی به سمت ها خصوصاً شلّاق و اعدمنفی انتشار تصاویر اجرای مجازات

مورّخ نهم بهمن  78188محدودسازی اجرای علنی مجازات گام بردارد، چنانکه بخشنامة شمارة 

هشتادوشش رئیس وقت قوّة قضائیّه داللت بر این مبنا داشت. امّا با وجود همة اشکاالت وارد بر 

ها و فواید جرم اطاّلع از مجازات نههای اقتصادی جرم الزمة تحلیل درست هزیآن، از منظر نظریّه

است و رؤیت مجازات در مأل عام که لزوماً منجر به اطاّلع شهروندان از نوع و شیوة ارتکاب نیز 

                                                      

ت در نقد ها هم نیسب بوده است و موافق وضعیّت فعلی اعدامشوندگان که رئیس دادگاه انقال. برای نمونه، یکی از مصاحبه8

گرم شیشه و هروئین در شهرستان برده  819تا آقا  3تا خانم  3پرونده داشتم »کند: ای عملی اشاره میاین وضعیّت به نمونه

ه بد و بعد حبس ابد او ببودند. یکی از آنها که زن بود سابقة محکومیّت اعدام داشت و عفو خورده بود، شده بود حبس ا

سال وآمده بود بیرون. بالفاصله یک نفر زن را اجیر کرده بود و مواد دوباره آورده  9مناسبت والدت حضرت زهرا شده بود 

گرم  819سال آمدم بیرون مشکلی نیست، دقیقاً بار دوّم هم  9گرم داشتم و اعدام محکوم شدم و با  819بودند و گفت من 

مان نفر دوّم در دادگاه تعریف کرد برای ما که این حرف را به من زده است )و من هم بر همین اساس قبول آورده بودند و ه

 «.اش هم همین طور بودکردم( و سابقه
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های جرم داشته باشد. ممکن تواند تأثیری غیرقابل انکار در اطاّلع عموم از هزینهخواهد شد می

ها در انتقال اخبار، اجرای علنی مجازات ت رسانهاست ایراد شود که در عصر جدید و با وجود قدر

رسانی عمومی محقّق کرد. در پاسخ توان همان اهداف را با اطاّلعکارکرد گذشته را ندارد و می

باید گفت کارکرد اجرای علنی از این حیث متفاوت است و خصوصاً اطمینان عموم از اجرای 

های به طور خاص در مجازات اعدام، یکی از راه 8د.شوها به این طریق بیشتر حاصل میمجازات

ارزیابی تأثیر بازدارندة اعدام در جرم قتلْ انجام تحقیق جهت بررسی نرخ ارتکاب قبل و پس از 

(. این تحقیقات غالباً در اوایل 268: 8268های گسترده در انظار عمومی بوده است )هود، اعدام

ا و انگلستان صورت گرفت، هر چند در مورد نتایج مثبت آن ها در آمریکدر مورد اعدام 39سدة 

های (. به هر حال در کشور ما اگرچه در دهه493: 8268تردیدهای جدّی وجود دارد )هود، 

شصت و هفتاد شاهد اجرای بیشتر احکام علنی اعدام بودیم، به دالیل مختلف اجرای علنی اعدام 

ای موادّ هکننده به پرونده. برخی قضات رسیدگیدر ده سال اخیر به شدّت کاهش یافته است

مخدّر اجرای مخفی مجازات اعدام و آن هم با تأخیر طوالنی از زمان ارتکاب جرم در جرایم 

دانند. به اعتقاد آنها دایرة مجازات موادّ مخدّر را یک مانع جدّی برای تحقّق بازدارندگی اعدام می

شوند باید فوری و با محدود شود، ولی مواردی که اجراء میاعدام در جرایم موادّ مخدّر باید 

 فاصلة کوتاه از محکومیّت باشند و نیز عموم مردم از اجرای مجازات اعدام مطمئن باشند.

 . مجازات جايگزين9

های پیش روی حامیان لغو اعدام موضوع جایگزین مناسب برای اعدام همواره یکی از چالش 

مدافعان اعدام بوده است. جایگزین اعدام از دو منظر مورد کنکاش قرار وکانون برخی انتقادات 

گرفته است: نخست اینکه با توجّه به ضرورت رعایت اصل تناسب جرم ومجازات و لزوم حفظ 

ه های شرورانتواند پاسخگوی جرایمی مهم چون قتلکارکرد ارعابی مجازات، کدام مجازات می

                                                      

. بدیهی است بنا به دالیل متعدّد حقوق بشری و اثرات منفی اجتماعی تأیید اجرای علنی مجازات هدف این بحث نیست و 8

 نیّت در بزهکاری طرح بحث شده است.تنها از منظر عقال
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نفر در یک تیراندازی کشته شدند. شبیه این  19در آمریکا  3989ژوئن  83وگسترده باشد؟ در 

های گذشته نیز در آمریکا و اروپا رخ دادند. این حوادث بر فشارهای افکار اقدامات در سال

عمومی در حمایت از مجازات اعدام مؤثّر بوده است.گفته شده است دیوان عالی کشور آمریکا 

میم در مورد تناسب اعدام با استانداردهای رفتار متعادل های تصافکار عمومی را یکی از شاخص

هایی چون مرگ و حبس ابد را مناسب برای ( و افکار عمومی مجازات437: 8268داند )هود، می

بینی جایگزین مناسب نخست باید مسئلة تناسب را مدّنظر داند. از این رو، جهت پیشقتل می

ب موارد با جایگزینی حبس ابد مالزمه دارد. با این وصف، داشت. دوّم اینکه حذف اعدام در اغل

ای که اجرای مجازات حبس ابد دارد نباید مغفول بماند، از جمله اینکه حبس مشکالت عدیده

ای تواند زمینهدایم بدون امید به آزادی آن هم برای افرادی که درجة خطرناکی آنها باالست می

یه زندانیان و زندانبانان باشد. از طرفی حبس ابد بدون عفو برای ارتکاب جرایم بعدی آنها عل

های حقوق بشری نیز مواجه است. با وجود این، در ایاالتی که اعدام وآزادی مشروط با چالش

برای قتل لغو شده است حبس ابد بدون آزادی و عفو مجازات رایج است و تعدادی قابل توجّه 

 (. 494: 8268هود، محکوم با چنین وضعیّتی وجود دارند )

ها در جرایم موادّ مخدّر معتقدند حبس ابد در ایران نیز مخالفین کاهش و حذف اعدام

 تواند باشد. به اعتقاد آنها وضعیّتجایگزینی مناسب برای برخی از اقسام جرایم موادّ مخدّر نمی

ة ه استفادهای کاهش جمعیّت کیفری از جملموجود اجرای مجازات حبس در کشور و سیاست

حدّ و حصر از مرخصی وآزادی مشروط و عفوهای مکرّر در جرایم موادّ مخدّر موجب بی

ابل تأمّل هایی قهای انقالب در این خصوص دیدگاهشود. قضات دادگاهتضعیف سیستم مقابله می

م را دارند نفر از آنها که سابقة صدور احکام متعدّد اعدا 39گرفته با دارند و مصاحبة عمیق صورت

ها نامشخّص بودن شیوة دهد که به اعتقاد آنها یکی از دالیل تردید در حذف اعدامنشان می

اجرای مجازات جایگزین است. از میان آنها حتّی موافقان حذف اعدام نیز معتقدند وضعیّت فعلی 

اشد. خدّر بتواند با توجّه به سودی سرشار مشوّق ارتکاب جرایم موادّ ماجرای کیفر حبس می

دهد که نخست، منطق حاکم بر نظریّة اقتصادی )فرض تحلیل محتوای اظهارات آنها نشان می
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فرض این دسته از قضات است و دوّم، قضات نسبت به متزلزل و منقطع گر( پیشبزهکار محاسبه

بودن منتقد بوده و نسبت به مؤثّر  8ها(بودن اجرای مجازات حبس )عدم اجرای واقعی مجازات

 ها خوشبین نیستند.جایگزینیِ حبس ابد برای اعدام با وضعیّت فعلی اجرای حبس

 1۲/7/1۳5۶. منطق حاکم بر اصالحات قانونی ۶

ن از ترین اصالحات این قانوشک بنیادیتصویب اصالحیّة قانون مبارزه با موادّ مخدّر که بی

جرایم موادّ مخدّر شده است از جهات  تاکنون است و منجر به تغییر در مالک اعدام در 97سال 

واند بخشی تمختلف قابل بررسی است. مقرّرات این قانون خصوصاً قسمت انتهایی بند )ت( آن می

قابل توجّه از محکومان به اعدام را از این مجازات رهایی بخشد. امّا از جهت رویکرد حاکم بر 

تنها وزن مواد را در مصادیق مستوجب اعدام  این مقاله آنچه قابل تامّل است اینکه این اصالحیّه

گذار وفاداری به ایدة بازدارندگی اعدام در جرایم موادّ باالتر برده و از این رو رویکرد قانون

مخدّر است. در واقع، اگرچه بانیان و حامیان این طرح در مجلس در توجیه آن بازدارندگی اعدام 

بینی الش آنها قانونی است که از حیث مبنای نظریِ پیشدادند، نتیجة ترا مورد تردید قرار می

رسد هدف اصلی آنها مساعدت به تعداد تفاوتی واضح با قوانین قبلی ندارد و به نظر می 3اعدام

قابل توجّه محکومان به اعدام بوده است، که به زعم آنها بیکاری و مشکالت معیشتیْ آنها را در 

عبارتی منطق حاکم بر این قانون پذیرش انتخاب عقالنی توسّط  به 2معرض اعدام قرار داده است.

                                                      
( در کنار گرایش بیشتر به استفاده از حبس ابد از جمله truth in sentencingهای اجرای واقعی کیفر )مسئلة سیاست .1

 (. 46: 8261عوامل تراکم جمعیّت کیفری در دنیا است )آلبرشت، 

این مجازات )بحث افساد( است و تنها از منظر کارکردی  . این تحلیل بدون توجّه به برخی مبانی شرعی موافق و مخالف2

 موضوع مدّنظر است. هر چند از آن جهت نیز قاعدتاً قانون نتوانسته مخالفان و منتقدان اعدام در افساد را قانع کند.

با  مصاحبه. برای نمونه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و از حامیان جدّی و مؤثّر در روند اصالح قانون، در 2

ر بازداندگی ندارد، مخدّ تجربه نشان داده است که اعدام قاچاقچیان موادّ» گوید:می 8269دی  33خبرگزاری مجلس در تاریخ 

های نان است، به همین دلیل بر مبنای مسائل شرعی و بررسی ةر کمتر از تهیّمخدّ موادّ ةاکنون زمان الزم برای تهیّکمااینکه هم

صاحبه امّا در همان م«. ر برای تصویب این قانون تصمیم گرفته شدمخدّ مورد مبارزه با قاچاقچیان اصلی موادّکارشناسانه در 

اند باید اصالح اسیر شده در کمند قاچاقچیان مشکالت معیشتي و بیکاریکه به دلیل  فروشانيخردهاینکه تأکید نامبرده بر 
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د با رسبزهکاران موادّ مخدّر و استمرار اعتقاد به بازدارنده بودن این مجازات است. امّا به نظر می

های موسوم به انتخاب عقالنی در خصوص بخشی قابل توجّه از لحاظ غیرقابل اتّکاء بودن نظریّه

گانی که حلقة انتهایی زنجیرة قاچاق بوده و جامعة هدف اصلی در این مرتکبان )دستگیرشد

مجازات هستند( و با توجّه به عوامل متعدّد مؤثّر در فرآیند انتخاب توسّط بزهکاران موادّ مخدّر 

در ایران، که شرح آن گذشت، این قانون نیز نتواند چندان در پیشگیری از قاچاق موادّ مخدّر مؤثّر 

 باشد.

 نتيجه

در نگرش اقتصادی به حقوق کیفری فرض بر این است که مرتکبان در یک فرآیند انتخاب 

گزینند و از این رو نخست، چون افرادی مختار وآگاه به نتیجة اقدامات خود عقالنی جرم را برمی

هستند استحقاق مجازات را دارند و دوّم، اگر کفة مجازات آنقدر سنگین نباشد که فواید جرم را 

ی کند، ارتکاب و تکرار آن قابل انتظار است. با این وصف، کیفر اعدام به عنوان شدیدترین خنث

کنندة منافع احتمالی جرم بوده و تواند خنثیشود این شدّت میشود و ادّعا میمجازات توجیه می

 مخدّر، دّرسد جرایم موامرتکبین بالقوّه را از ارتکاب جرم منصرف کند. در بادی امر به نظر می

عقالنی  توانند با نظریّة انتخاباز آن جهت که انگیزة مرتکبانْ کسب منافع سرشار مادی است، می

حّت های مرتکبان، صتبیین شوند، امّا تحلیل فرآیند ارتکاب آن در ایران و توجّه به ویژگی

 سازد. فرضیّات حامیان این نظریّه را با تردید مواجه می

مرتکبان در تشخیص هزینه وفایده، عدم آگاهی از نوع و نحوة مجازات، خطاهای محاسباتی 

گیری عقالنی، ساختار پیچیدة قاچاق موادّ مخدّر که امکان انتخاب نوع و فقدان فرصت تصمیم

کاب های ارتکند، شرایط نابسامان اقتصادی و وفور فرصتوزن مواد را از اجیرشدگان سلب می

دهند از جمله که شخص را بیشتر در معرض ارتکاب قرار می در مناطق جنوب شرقی کشور

                                                      

دهد عمدة مبنای اصالح قانون کاهش تبعات اعدام نشان می را سرپرستی کنندهایشان شوند و به جامعه برگردند تا خانواده

 (.http://www.icana.ir/Fa/News/365046بوده است و نه اعتقاد به عدم بازدارندگی آن. )
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ثربخشی توان از اعواملی هستند که در فرآیند ارتکاب تأثیر بسیاری دارند و با این وصف نمی

اعدام در خصوص این دسته از مرتکبان سخن گفت. از طرفی اکنون که اصالح قانون وکاهش 

موادّ مخدّر به سرانجام رسیده است، موضوع مجازات  های موضوع قانون مبارزه بادامنة اعدام

جایگزین مناسب و نحوة اجرای آن اهمیّت دارد. وضعیّت موجود مجازات حبس در رویّة قضایی 

ضابطه در طی دوران حبس که متأثّر از تراکم جمعیّت های متعدّد و بیو نحوة اجرای آن و تعدیل

ندگی مجازات را در خصوص آن دسته از مرتکبانی که توانند کارکرد بازدارکیفری هستند می

 های عقالنی دارند تحت الشعاع قرار دهند. انتخاب

های اقتصادی جرم مبنی بر ضرورت باال بردن ریسک توان با پذیرش فرض اوّلیّة نظریّهمی

 رجرم، به جای اهتمام به مجازات اعدام، مسئلة حتمیّت کشف جرم و دستگیری مرتکبان را د

ار ای برخورداولویّت قرار داد، چراکه نخست، در محاسبات متّهمان دستگیری از جایگاه ویژه

است و باال بردن احتمال دستگیری در واقع تقویّت جنبة قطعیّت کیفر به جای توسّل به شدّت 

کب توان تردید کرد و دوّم، دستگیری مرتکیفر است، که در ترجیح قطعیّت بر شدّت کمتر می

های سنگین مواد، که ارزش پولی باالیی دارند، آنها را از دستیابی به هدف خود شف محمولهوک

)مزایا( بازداشته و ضرر مالی باالیی برای مرتکب و افراد اجیرکننده خواهد داشت؛ تحمیل این 

عی، رتر از تحمیل هزینة اعدام بر مرتکبان فها بر مرتکبان اصلی بسیار مؤثّرتر و اجراییهزینه

 های آنها، جامعه و دولت خواهد بود.خانواده
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 منابع

 الف. فارسی

 ( .8261آلبرشت، هانس یورگ .)ترجمة دکتر حسین غالمی، چاپ اوّل، هاازدحام در زندان ،

 تهران، نشر میزان.

 ( .8262اکبری، عباسعلی« .)بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر موادّ مخدّر در ایران» ،

 . 3، شمارة حقوق کیفریپژوهشنامه 

 ( .آسیب شناسی مجازات اعدام در حقوق ایران، در 8263پاک نهاد، امیر .) دایره المعارف علوم
 ، جلد اول، تهران، انتشارات میزان.جنایی

 ( .8268پی.ویلیامز، فرانک .)ترجمة دکتر حمیدرضا ملک محمّدی، شناسیهای جرمنظریّه ،

 چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.

 ( .8263جوان جعفری، عبدالرضا و ساداتی، سیّدمحمّد جواد« .) عظمت نمادین حدود و موانع

وم های حقوقی قضایی دانشگاه علنشریة دیدگاه، «شناختیاجرایی آن، تأمّل فلسفی و جامعه
 .92، شمارة قضایی

 ( .8264دهقان دهنوی، محمدعلی وکهزادی، نوروز .)تهران، ، چاپ اوّل، مبانی علم اقتصاد

 انتشارات دانشگاه علوم قضایی. 

 ( .8262ذبحی،حسین .)چاپ اوّل، تهران، مرکز شرح و بررسی قانون مبارزه با موادّ مخدّر ،

 انتشارات قوّة قضائیّه.

 ( .توجیه کیفر، رسالة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه 8263صابری، علی .)

 تهران.

 ( .8269صادقی،آزاده.) های کیفری در جرایم موادّ مخدّر در محور به مداخلهبهرویکرد تجر

 ایران، رسالة دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

 شناختی جایگاه عقالنیّت در بزهکاری، رسالة (. تبیین جزایی جرم8269پور، مهدی. )صبوری

 شناسی، دانشگاه تهران.دکتری حقوق کیفری و جرم
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1399 تابستان، مویکسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم  

 ( .مرزهای شکن8263طغرانگار، حسن .) ندة سیاست جنایی موادّ مخدّر، در دایره المعارف علوم

 جنایی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان.

 ( .8263علیوردی نیا، اکبر و صالح نژاد، صالح« .)های نظریّة گزینش عقالنی در تبیین کاربست

 .31، مجله کارآگاه، شمارة «های سیاستی برای پیشگیری از جرمجرایم و ارائة داللت

 چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.اصل حداقل بودن حقوق جزا(. 8262المی، حسین. )غ ، 

 ( ......................8261 .)چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.کیفرشناسی ، 

 ( .نظریّه8262فلچر، جرج .) های سیاسی و حقوق کیفری، ترجمة سید بهمن خدادادی و زینب

،اصل حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اوّل، تهران، 8262السادات نوابی، در غالمی، حسین،

 نشر میزان.

 ( .8216مختاریان، حسین، و علی، هاشمی« .)مجلة ، «اقتصاد مواد مخدر، برآورد هزینه در ایران
 ، سال اوّل، شمارة چهارم.بررسی مسائل اجتماعی ایران

 ( .8216مگوایر، مایک ،راد مورگان و رابرت رینر .)ترجمة سی آکسفوردشنادانشنامة جرم ،

 دکتر حمیدرضا ملک محمّدی، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان.

 ( .8264نعیمی، مرتضی« .)تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات» ،

 .3، شمارة پژوهشنامة حقوق کیفری

 ( .8268هود، راجر وکرولین هویل .)ان، ، ترجمة فراز شهالیی، چاپ اوّل، تهرمجازات مرگ

 انتشارات نگاه بینه.

 ( .8268یزدیان جعفری، جعفر .)چاپ اوّل، تهران، نشر پژوهشگاه چرایی و چگونگی مجازات ،

 فرهنگ واندیشه اسالمی.
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