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Abstract 
This article is a part of a research aimed at showing the significant relationship between the 

use of armed drug trafficking and psychotropic punishment on different components of 

social security, including the amount of social harm, in opinion of the judges of the Tehran 

province's judiciary. This is a descriptive and applied research. The statistical population of 

this study consisted of 55 Judicial Judges of Tehran Province, all of whom were 

interviewed using a researcher-made questionnaire. The reliability of this questionnaire, 

measured by Cronbach's alpha coefficient, is 87%. In this study, to test the hypothesis, one-

tailed t-test was used and there is a significant relationship between the use of armed drug 

trafficking and psychotropic punishment and the component of social harm. 
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گردان با  مواد مخدر و روان ةمسلحانمجازات جرم قاچاق  ةرابط

امنیت اجتماعی از منظر قضات اجتماعی های  میزان آسیب ةلفؤم

 موردی: قضات دادگستری استان تهران( ةمطالع) دادگستری
 2عبدالوحید زاهدی ،2سید محمد حسینی، 1سید مرتضی حسینی

 جنوب، تهران، ایران واحد تهران ،حقوق و علوم سیاسی ةدانشکد ،ناسیش حقوق جزا و جرم ةرشت ا،دکتردانشجوی  .1
 جنوب، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران ،حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد ةدانشکد ،استادیار .2

 (20/12/1398 تاریخ پذیرش: ـ 09/09/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده
گردان بر  مواد مخدر و روان ةمسلحاندار بین اعمال مجازات قاچاق امعن ةرابطبا هدف نشان دادن  که این مقاله برگرفته از پژوهشی است

. انجام شده است از منظر قضات دادگستری استان تهرانهای اجتماعی،  میزان آسیب ةلفؤماز جمله  ،های مختلف امنیت اجتماعی لفهؤم
ها با ابزار  آن از همةکه  بودندتن از قضات دادگستری استان تهران  55آماری پژوهش  ةجامعپژوهش توصیفی و کاربردی است. 

. در این درصد بود 87 شد،گیری  کرونباخ اندازهلفای آکه با ضریب  ،. پایایی پرسشنامهگرفته شداطالعات ساخته  محقق ةپرسشنام
مواد  ةمسلحاندار بین اعمال مجازات قاچاق امعن ةرابطای استفاده شد و وجود  گزینه تست تک tبرای اثبات فرضیه، از آزمون  ،پژوهش

 .های اجتماعی نشان داده شد میزان آسیب ةلفؤمگردان و  مخدر و روان
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 مقدمه

 گردان برای هر های روان مواد مخدر و دارو ةمسلحانمطالعه و بررسی میزان اثربخشی مجازات قاچاق 

کننده  تعیین ،اهای کاهش تقاض های کاهش عرضه یا سیاست اعم از سیاست ،گونه سیاستگذاری کالن

این  اعمال آثار بربا تمرکز  این موضوع،ن به تبیی که بودندبر آن  پژوهشاین پژوهشگران در . است

 د.نبپرداز ،شود قلمداد میامنیت اجتماعی بسیار مهم های  لفهؤمکه از  ،های اجتماعی آسیب بر ها مجازات

از قبیل جزای نقدی، مصادره،  دارند؛ مختلفها انواع  مجازات ،در قانون مبارزه با مواد مخدر

مخالفان  و موافقانها نیز  از این مجازاتهر یک  .اعدامو  ،ضبط و توقیف اموال، شالق، زندان

مربوط م یجرابا توجه به اختصاص مجازات اعدام برای  ،در این پژوهش ،د. امانخاص خود را دار

که  موضوعاتیبه مجازات اعدام تخصیص یافت. یکی از  ها بررسی ،مواد مخدر ةمسلحانبه قاچاق 

 است.گردان  مخدر و روانمواد  ةمسلحاناست قاچاق  ادهنشان دآن شدت عمل  دربارةگذار  قانون

مخدر و قاچاقچیان مواد  برخی .قاچاق است بسیار خطرناک های از شیوهیکی  این نوع قاچاق

از یک سو با اتکا  ،یا بعضی از مراحل قاچاق همهسالح و همراه داشتن آن در  ةتهیبا  ،گردان روان

کنند و با اطمینان از  خود را تقویت و عملیات را تسهیل می ةروحیآور  به این ابزار کشنده و رعب

و مخاطرات  کنندتوانند از آن استفاده  های قاچاقچی یا مأموران می اینکه در مواجهه با طرف

خطرناک قاچاق مسلحانه خود را در موضع برتر قرار  ةزمین ایجاداحتمالی قاچاق را کاهش دهند با 

و در صورت لزوم  شوند میرعوب شدن طرف مقابل یا مأموران دهند و از سوی دیگر باعث م می

شلیک  و با ایجاد مقاومت مسلحانه و تهدید طرف مقابل و در موارد ضروری با درگیری مسلحانه

 .آورند را فراهم میقاچاق و دستگیری  ةصحننجات خود و فرار از  ةزمینگیری  و گروگان

ارغ از تطابق مجازات اعدام با مبانی فقهی و ف هک بودندبر آن  پژوهش، پژوهشگراناین در 

گردان و نیز بررسی تناسب جرم و مجازات  مواد مخدر و روان ةمسلحانانگاری قاچاق  حقوقی جرم

به  ،های اجتماعی میزان آسیب ةلفؤمد که آیا اعمال مجازات مزبور با نبه این پرسش پاسخ ده ،... و

 ؟یا خیر دارد ارتباط ،اعیامنیت اجتم اصلی های لفهؤیکی از م منزلة

 بیان مسئله

 استهای همیشگی جهان  گردان از دغدغه های مربوط به مواد مخدر و روان انگاری و مجازات جرم
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ویژه در کشور  ها در سطح جهانی و به به دلیل افزایش تولید و صادرات آن ،های اخیر که در سال

المللی مختلفی در این خصوص  لی و بینتشدید شده است. بدین جهت، مقررات و قوانین داخ ،ما

 به تصویب کشورهای جهان رسیده است.

گردان و نقش بازدارندگی مجازات  های روان مواد مخدر و دارو ةمسلحانمجازات جرم قاچاق 

مبتنی بر  ی استنظام ـ که . در نظام حقوقی ایراندارد ویژه یاعدام در خصوص این جرم اهمیت

های مربوط به جرم یادشده نیز از جهات مختلف محل بحث است.  تماهیت فقهیِ مجازا ـ شرع

 .دارد نیاز انگاری شود به تبیین مبانی فقهی و حقوقی از حیث تقنینی، حدودی که باید جرم ،اوالً

مورد ها بین خبرگان و قضات  مجازات گیتناسب جرم و مجازات و نیز اثربخشی و بازدارند ،ثانیاً

از حیث اجرا، تطبیق عناوین  ،ثالثاً .داردنیاز دقیق تبیینی و تفسیری  ةمطالعبه که  استمناقشه 

خصوص در مورد این جرم در نظم  بهطور عام و ه گردان ب های روان مواد مخدر و دارو ةمجرمان

در مواردی که  ویژه بهلزوم اعمال تخفیف یا امکان آن  در زمینة حقوقی فعلی محل اشکال است و

و رفع آن نیازمند تحلیل مبانی  اختالف نظر وجود داردم است بین قضات مجازات مستوجب اعدا

 ةمسلحانانگاری و متعاقب آن قاچاق  بررسی تأثیر جرم رابعاً .انگاری است فقهی و حقوقی جرم

های مربوطه بر جامعه و به طور  اعمال مجازات ةرابطگردان و  های روان مواد مخدر و دارو

مطرح  بر اساس آنچه. دشو میامنیت اجتماعی مهم تلقی جتماعی های ا میزان آسیبمشخص بر 

مواد مخدر و  ةمسلحانبین مجازات قاچاق  ةست رابطا ها، ضروری و نظر به اهمیت آن شد

 .شودمستقل بررسی به طور  های اجتماعی میزان آسیبگردان و  های روان دارو

ی مورد  صورت جده که ب ،د مخدراز سوی دیگر، اخیراً اثربخشی اجرای قانون مبارزه با موا

و این بررسی به تصویب  شدتوسط مجلس شورای اسالمی بررسی  ،پرسش قرار گرفته بود

این مجازات  ةرابطنتایج تحقیق حاضر تالشی جدید است که  رو، ازینشد. منجر ای بر آن  الحاقیه

های اجتماعی  ان آسیبکه همان میز ،امنیت اجتماعیمهم های  لفهؤمیکی از را در جرم مزبور با 

 باشد.ثر ؤمبر اصالحات و تصمیمات آتی تواند ب کند تا، بررسی است

 برقراریهای اجتماعی، که احتیاج به وجود نظم و  از بدو تأسیس نخستین تشکل ،همچنین

مقرراتی برای حفظ امنیت و تنظیم روابط اجتماعی احساس شد، ضمانت اجرای مقررات تنظیمی 
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های  ها( با انگیزه ها )مجازات تضمین ةعمداست. البته، در جوامع نخستین، نظر بوده  نیز مد

مجازات  و شد میوضع  ـ حمایت از جامعه ،جویی، اجرای عدالت، سزادهی از قبیل انتقام ـ متفاوت

(. اگرچه با تغییر زمان و مکان، 1357ها قرار داشت )امیرعالیی  اولِ مجازات ةرتباعدام همواره در 

گاه از  پیشین، هیچ ةدهشده، تا  های متفاوتی اعمال می اجرای این مجازات، روش ةنحواز لحاظ 

های اخیر، با پیدایش مکاتب مختلف  سیاست کیفری جوامع مختلف بشری حذف نشد. در دهه

کلی از فهرست  طور  کیفری، مشروعیت مجازات اعدام متزلزل شد. در برخی از کشورها، به

متروک درآمد و برخی نیز شمار  یصورت قانون شد و در برخی دیگر بهها کنار گذاشته  مجازات

 (.1357امیرعالیی اجرای آن را به حداقلِ ممکن کاهش دادند )

شده از سوی  بینی های پیش ، در نظام حقوقی ایران، مجازات اعدام از مجازاتاین با وجود

م مربوط به یه است جرامی که این مجازات برای آن وضع شدیگذار است. یکی از جرا قانون

توان گفت شدیدترین پاسخ کیفری  ترتیب می بدین گردان است. مواد مخدر و روان ةمسلحانقاچاق 

قانون منع »به قاچاق مواد مخدر در ایران و برخی کشورها مجازات اعدام است. مجازات اعدام با 

یران شد و سپس وارد حقوق مواد مخدر ا« 31/3/1338کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 

م مندرج در یقانون تشدید مرتکبان اصلی جرا»از جمله  ،در قوانین بعدی مربوط به مواد مخدر

موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان  ةاجازقانون اصالح قانون منع کشت خشخاش و 

 ب اسالمیانقال زمان تا 1353ظاهر از سال  ابقا شد و به ،«1348خرداد  31م یادشده مصوب یجرا

های نظامی اجرا شد. بعد از انقالب اسالمی نیز در قوانین  دادگاه ةوسیل به تر چه تمام با شدت هر

 مربوط به مواد مخدر این مجازات حفظ شده است.

م مواد مخدر و یمجازات اعدام برای جرا زمینةها در  با وجود این، از زمان شروع نخستین بحث

 ای با این استدالل که هر . عدهه استها در این خصوص وجود داشت تها و موافق گردان مخالفت روان

ند. در مقابل، ا هآید با مجازات اعدام موافق بود تر باشد احتمال وقوع جرم پایین می چه مجازات سنگین

 ند.ا همخالفت کرد آنای با این استدالل که این مجازات تواناییِ بازدارندگیِ الزم را ندارد با  عده

مجازات قاچاق  ةرابطبررسی با  بودنددرصدد پژوهشگران در این پژوهش یحات فوق، با توض

 بسیار مهم های لفهؤکه یکی از م ،های اجتماعی گردان با میزان آسیب مواد مخدر و روان ةمسلحان
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 گیعطف توجه به تناسب جرم و مجازات و اثربخشی و بازدارندو نیز با  است،امنیت اجتماعی 

امنیت اجتماعی را به طور  وها  مجازات ةرابطو  را رفعبین خبرگان و قضات  ةقشها منا مجازات

مواد  ةمسلحانانگاری قاچاق  . با بررسی اجمالی مبانی فقهی و حقوقی جرمکنندخاص بررسی 

توان  خصوص امنیت اجتماعی، می به ،ها اجتماعی مجازات آثارگردان و نیز بررسی  مخدر و روان

و ثانیاً  شودموجود بین خبرگان و قضات در اجرای قوانین برطرف  ةمناقشالً امیدوار بود که او

 چارچوبی برای بررسی تغییرات قانونی در آینده فراهم آید.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض ّ های جد عالوه بر زیان آن، و اعتیاد بهمصرف مواد مخدر 

مانند  ،های مرتبط با مواد مخدر از قبیل افزایش جرم ،صادیو مشکالت فراوان اجتماعی و اقت

های کالن مادی کشورها و سقوط  رفتن سرمایه و هدر ،گری فقر و تکدی و جنایت و سرقت

 ،دنبال دارد. اکنون وضعیت اسفناک اعتیاد  ها و هنجارهای فرهنگی و اخالقی را به بسیاری از ارزش

کند و جهت رویارویی با این  شدت تهدید می را به ایران ةجامعفراکنترل،  ةپدیدصورت یک  به

ابزارها و راهکارهای ممکن  همةمشکل و تعدیل صدمات و تبعات ناشی از آن ضروری است به 

های  ها و استفاده از ابزار مجازات ةبازدارندهای  توجه به کارکرد (.1394زاده  متوسل شویم )رضاقلی

انگاری  گردان و نیز تبیین مبانی جرم ف مواد مخدر و روانتبعات مصردن شای برای روشن  رسانه

کننده و مبتنی بر  گردان در جهت برخورداری از قانون جامع و اقناع مصرف مواد مخدر و روان

حقوقی، منعطف، قاطع، متناسب با جرم، با نظرداشت واکنش جامعه به آن و پایش  ـ مبانی علمی

خصوص  به ،ها یز تطابق آن با قوانین و مقررات سایر کشورآن بر امنیت اجتماعی و ن آثارمداوم 

رو توجه به مبانی فقهی و حقوقی  . هم ازیندشو میها تلقی  های همسایه، از این ابزار کشور

مواد  ةمسلحانویژه مجازات قاچاق  به ،گردان های روان م مربوط به مواد مخدر و دارویمجازات جرا

در صورت  ،اعمال مجازات بر امنیت اجتماعی ةرابط ازز آگاهی نی ،گردان های روان مخدر و دارو

در  را است و واکنش مثبت جامعهثر ؤممثبت و اثرگذار، در اجرای دقیق قانون  ةرابطتأیید وجود 

توان به اصالح و تغییر  قبال اجرای احکام در پی خواهد داشت و در صورت فقدان این ارتباط می

 امیدوار بود. شود،موجب اثربخشی بیشتر مجازات به نحوی که  ،مقررات ةعالمان
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شود  گردان مطرح می دیگری که در ارتباط با مقررات مربوط به مواد مخدر و روان موضوع

 گردان مواد مخدر و روان در زمینةالمللی  های بین مغایرت یا عدم مغایرت این مقررات با عهدنامه

توضیح  ا اینب. استساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون ا (ها ملحق شده که دولت ایران به آن)

قانون برتر، مغایر باشند و اصوالً با مقررات  در جایگاه ،نباید با قانون اساسی یادشدهکه مقررات 

بیش از یک دولت  ةاراد، ناشی از استیک دولت  ةارادکه ناشی از  ،که برخالف قانونـ  ها عهدنامه

قانون مدنی بعد از الحاق  9 ةمادکه به حکم  ،نیز ـ برتری داردو از این جهت بر قانون داخلی  است

 اما،(. 37: 1395دل  د )رحمنباش ت داشته، نباید مغایرهستندها در حکم قانون داخلی  دولت به آن

دهد در بعضی از موارد، از جمله در  بررسی مفاد مقررات داخلی مربوط به مواد مخدر نشان می

مقرراتی مغایر  ،گردان های روان مواد مخدر و دارو ةلحانمسخصوص مجازات جرم قاچاق 

المللی  اند یا مقررات مصوب هنوز با مقررات بین ها و قانون اساسی به تصویب رسیده عهدنامه

 ةمصوبتوان گفت چون مرجع تصویب  اند. در توضیح مغایرت با قانون اساسی می منطبق نشده

و مصوبات آن از  نداشتهپایگاه قانون اساسی  ،گفته پیشمبارزه با مواد مخدر، با توجه به مطالب 

 زمینةدر  .کانال کنترل مطابقت با قانون اساسی نگذشته است، وجود مغایرت امر بدیعی نیست

ها با مقررات  ها نیز دولت ایران به شرط عدم مغایرت عهدنامه مغایرت مقررات داخلی با عهدنامه

که در قانون الحاق دولت  چنان شود؛ ها ملحق می اخلی به آنقانون اساسی و شرع اسالم و قوانین د

 ،(. در هر حال38: 1395دل  بینی شده است )رحم نیز چنین شرطی پیش 1988ایران به کنوانسیون 

های مزبور  ای مثبت بین اعمال مجازات ها، چنانچه رابطه به دلیل بزرگی تبعات اعمال این مجازات

المللی بر سیستم  های بین مطلوب از بار فشار ةنتیجتوان از حیث  یو امنیت اجتماعی یافت شود، م

 قضایی کشور کاست.

 هدف پژوهش

گردان و میزان  مواد مخدر و روان ةمسلحانبین مجازات قاچاق دار امعن ةرابطبررسی وجود 

هدف اصلی این پژوهش بود. بر این اساس سؤال پژوهش  های اجتماعی از منظر قضات آسیب

گردان از منظر قضات با میزان  مواد مخدر و روان ةمسلحانآیا مجازات قاچاق »شد: چنین طرح 

 ةمسلحانمجازات قاچاق »نیز این بود که  پژوهش ةفرضی« دارد؟دار  امعن ةرابطهای اجتماعی  آسیب
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و « دارد.دار  امعن ةرابطهای اجتماعی  گردان از منظر قضات با میزان آسیب مواد مخدر و روان

مواد مخدر و  ةمسلحانمتغیر مستقل: مجازات قاچاق »عبارت بودند از:  ای پژوهشه متغیر

 «.های اجتماعی متغیر وابسته: میزان آسیب»و « گردان روان

 اصطالحات و متغیرهاو  ها تعاریف مفهومی واژه

در اصطالح حقوقی تعاریف  .پاداش و کیفر آمده است و در لغت به معنای جزا دادن «مجازات»

مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل »تی از مجازات آمده است: متفاو

شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که  می

. در تعریف مجازات «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است»یا .« استحقیقی مجازات  ةمشخص

 ،دارد. پس تمالزم مجازات با عدالت واقعی ،اوالً. لف آن مطمح نظر قرار گیردهای مخت جنبه دبای

اگر برای شناخت حقیقت مجازات به  ،ثانیاً عدالت است. ِ اولین نکته در تعریف مجازات رعایت

جامعه در مقابل  واکنشاز  بوده عبارت آغازشود که مجازات در  ، مالحظه میشودتاریخ مراجعه 

 واکنشاین  هو دولت به وجود آمد هها که جامعه تشکیالت و انتظام یافت بعد و عمل مجرمانه

این  وکند مجازات باید هدفی را تعقیب  ،ینا. بنابره استاجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت

مجازات باید در تعریف ذکر  ةاجراکنند واضع و ،ثالثاً .شوددر تعریف کامالً مشخص  دهدف بای

 مجازات باید مشخص شود. ةدمحدو ،رابعاً شود.

مجازات مجموعه قواعد مورد » گونه تعریف کرد: توان مجازات را این می آنچه آمدبا توجه به 

هدایت مجرم اصلی یا بر اساس آن برای جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و ید أیت

و حمایت  ،علیه مجنی خواهی فطرت عدالت یارضااحتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، 

قضاییه به مورد اجرا گذارده  ةقو ةوسیلمقننه وضع و به  ةقوکه توسط  شود میسعی از جامعه 

نفرت  ةنشانبه علت ارتکاب جرم، به  ،مجازات آزاری است که قاضی»و به عبارت دیگر « شود می

کند. آزار  یین میطبق قانون تع ،برای شخصی که مقصر است ،جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن

آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف  ای به حقی از حقوق مجرم وارد می را که صدمه

نیل به این هدف عـالی  ةوسیلدفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار  و مجازات اصالح مجرم

ضامن  کند. مـجازات است، تعیین میده کراست. مجازات را قاضی، در حدودی که قانون مـعلوم 
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تضمینیه مـمتاز و مشخص است. ل یوساقواعد مـربوط به نظم عمومی است و از سایر  یاجرا

 (.1390)مرادی رمضانی « .مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است

فهرست مواد مخدر  ةنام است که در تصویب ای ماده هردر این پژوهش  «مواد مخدر»منظور از 

و آموزش پزشکی  ،احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمانو اصالحات بعدی آن  1338مصوب 

شود  به موادی گفته مینیز  «گردان مواد روان» (.27: 1392)میرزایی  شود میمخدر شناخته و اعالم 

 8گردان )پسیکوتروپ(، مصوب  قانون مربوط به مواد روان ةضمیم ةچهارگانهای  که در فهرست

 (.131: 1392، مندرج است )میرزایی 1354ادیبهشت 

 حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا  «امنیت اجتماعی»

آورد. در نظام حقوقی جدید فرض بر  یا بخشی از جامعه پدید کلفردی یا گروهی در های  دستگاه

د ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدو این است که قانون با تعریف و حدگذاری آزادی

 ،اجتماعی امنیت (.38: 1387کند )آشوری  اند امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می فراتر گذشته پا

 و پیوند دهد، بیانگر می تشکیل را اصلی آنهای  لفهؤم از یکی و دارد قرار ملی امنیت موضوع ذیل که

ْ  هدف ،ملی امنیت یاجتماع بعد تحلیل در .جامعه است و دولت امنیت میان تنگاتنگ و نزدیک ارتباط

سطح  ،واقع در .ندا آن متولی جامعه در های مختلف گروه است که اجتماعی دیرپای های ارزش حفظ

 اجتماعیهای  دسته ها و گروه به قائم که شود می صحنه وارد دولت و فرد عمومی بین منافع از دیگری

 .(1382دهند )نویدنیا  می تشکیل را فرد منحصربه یکلیت یک که هر است

 سهیم و آن مینأت در ،دیگر یک در کنار ،دولت و افراد که استای  مقوله اجتماعی امنیت

 حالت دیگر همین یک جامعه از و دولت شدن ناپذیر تفکیک با گام هم و تدریج رو، به ازین .ندا شریک

 ها حکومت کنترل کاهش به با توجه ،حاضر حال در .کند می پیدا دو مصداق آن ناامنی خصوص در

 جریان و مهاجرت روزافزون افزایش و فروملی طلب های جدایی جنبش ظهور و خود جوامع بر

 مردم و دولت روابط و خارجی، بررسی تحول داخلی حال های در چارچوب و پناهندگان حرکت

 ها در دولت و مردم روابط میان تنظیم برای امنیتی جدید تعریف گفتمان و است ناپذیر اجتناب امری

 و کند  می یاد امنیت اجتماعی مفهوم از زمینه همین در مولراست.  اجتماعی ضروری های گروه قالب

 به کار جمع انسانی هر برای فرضی مفهوم یک منزلةبه  توان می را اجتماعی امنیت ورزد می کیدأت



   257   ...امنیت اجتماعی های  میزان آسیب ةلفؤمگردان با  مواد مخدر و روان ةمسلحانمجازات جرم قاچاق  ةرابط

تی سن الگوهای برای تکامل داخلی پذیرش قابل شرایط حفظ قابلیت از داند می عبارت را آن و برد

 (.Moller 2000: 10)رسوم  و ،ملی ها، مذهب، هویت زبان، فرهنگ، انجمن

هایی ارجاع دارد که بر مبنای  امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی ،همچنین

به بیان دیگر معطوف به  .کنند یک گروه اجتماعی قلمداد میاز  یآن افراد خودشان را عضو

بخشند. همچنین امنیت  که هویت گروهی او را سامان می شود یمهایی از زندگی فرد  جنبه

موجودیت و  ازهای اجتماعی  اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروه از اجتماعی عبارت است

انسجام خود در قبال تحرکات عمدی )مانند کوچاندن هوشمند یک قوم( و تحوالت عادی )مانند 

 ؛ف، موضوع امنیت اجتماعی در ایران فقط گروه نیستزلزله یا گسست نسلی(. بر اساس این تعری

گیرد  جامعه در شمول امنیت اجتماعی قرار می ةسازند  ةمؤلفعضو گروه و  در مقامبلکه فرد نیز 

 (.1396)بوزان 

موجودیت خود را دارند هم نگران هویت و انسجام  ةدغدغها هم  افراد و گروه ،به عالوه

مانند انسجام گروهی، نظم عمومی، سالمت  ـ های آن و مؤلفه جمعی خود هستند. امنیت اجتماعی

 ،ها دارند. بنابراین نقش مهمی در بقا و بالندگی ملت ـ امنیت هویت ،و مهارت افراد، امید به زندگی

های عمدی و تحوالت عادی که  امنیت اجتماعی مورد نظر عبارت است از مجموعه حرکت

سازند. بدین ترتیب امنیت جوامع  ای اجتماعی را برقرار ه خاطر افراد و انسجام گروه اطمینان

 و اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها .آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد

بخشد مربوط  ها مشروعیت می ها و حکومت هایی که به دولت های دولت و ایدئولوژی نظام

 ،های اجتماعی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن روهاما امنیت اجتماعی به بقای گ .شود می

دهند که از آن به عنوان هویت یاد  یکپارچه را تشکیل می یکلیت ،احساس و اعمال و در اندیشه

 (.Bernard 1992شود ) می

الف( هر عملی که آثار  با عنایت به بررسی مباحث فقهی عبارت است از: «فی االرضفساد ا»

مانند توزیع  شود؛گسترده  یبه وجود آورد یا هر عملی که موجب بروز فسادتخریبی گسترده 

های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی  گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه

و عنصر معنوی  شودنفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی 
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های گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر  ایجاد شبکه ،رو ود. ازیندر آن مفروض گرفته ش

ب( تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و  خواهد بود.« االرض  افساد فی»ای مصداق  انگیزه

حداقل اجرای سه مرحلة تعزیر یا حد برای همان جرم. در این مورد نیز تکرار عمل و رغم  بهم، یجرا

تلقی « زمین بربر پا کردن فساد »و سعی مرتکب در  استکنندة عنصر معنوی  لاصرار بر آن کام

ج( اقدام به هر عملی با قصد  ... و ،مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر شود؛ می

مطابق  ،مورد این. دشوننتیجه محقق ین ابه فساد کشاندن گستردة جامعة اسالمی، هرچند در عمل 

پذیرش  . اما،است« االرض  افساد فی»، از مصادیق )ره(یخمین از جمله فتوای حضرت امام ،اوابرخی فت

افساد »زیرا در تحقق عرفی عنوان  .و جای تردید فراوان دارد استافساد مشکل  منزلةاین مورد به 

ری با توجه به اینکه در بسیاری از قوانین کیف ،اما تحقق خارجی فعل ضرورت دارد.« االرض  فی

اختالس و  و مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا ـ ایران

االرض اشاره   مقنن به صورت آشکار به جرم افساد فی ـ ... و ،برداری، قانون اخاللگران اقتصادی کاله

رج در قانون شرایط و مصادیق مندو  کرده است، در این پژوهش منظور از افساد فی االرض تعاریف

 :اند قرار تشریح شده دینباین قانون  9و  6که در مواد  استمبارزه با مواد مخدر 

م مذکور در یمجازات مرتکب به جرا» :3/8/1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  6مادة 

ر برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای با 5و  4مواد  3و  2و  1بندهای 

... برابر  و ،سه و نیم ،های بعد به ترتیب دو و نیم، سه سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه

مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شالق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار 

 5خدر به بیش از تکرار جرم مجموع مواد م ةنتیجضربه است. در موارد مذکور در فوق چنانچه در 

 ...« شود االرض است و به مجازات اعدام محکوم می  کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی

م مذکور در یمجازات مرتکب به جرا: »3/8/1367مبارزه با مواد مخدر مصوب قانون  9ة دما

بار سوم دو برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای  8مادة  5تا  1بندهای 

 هفتاد و چهاربرابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق برای بار دوم به بعد حداکثر 

مرتکب  ،گرم برسد  ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی

 «شود. االرض است و به مجازات اعدام محکوم می  در حکم مفسد فی
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مستقل در نظر  یاالرض جرم  شود که جرم افساد فی روشن می ،ة فوقددو مابا عنایت به 

تغییر اساسی  9ة دقانون مبارزه با مواد مخدر در ما 1376گذار بوده است. در اصالحیة سال  قانون

حذف شد؛ هرچند مجازات اعدام برای  6ة دمااز « االرض  مفسد فی»اما عنوان  .ایجاد نشد

اصالحی، مجازات  9ة دمابا توجه به  ،ماکان باقی ماند. بدیهی استقاچاقچیان مواد مخدر ک

 از جهت جرم افساد قابل توجیه و تفسیر است نه جرم دیگری. فقطمرتکب قاچاق 

ها قاچاقچیان مواد  یادآوری این نکته الزم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاه

کردند. در همین زمینه شورای  مرگ محکوم می االرض به مجازات  مخدر را به عنوان مفسد فی

محکومیت به مجازات » مقرر داشت: 16/9/1361ـ  43383/1 ةشمارعالی قضایی در بخشنامة 

اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسالمی است که فعالیت مجرم 

یعنی فعالیت او در امر توزیع  ؛او گردداالرض بر   در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی

: 1382ها  ای از زمین شود )مجموعة بخشنامه ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه و حمل و مانند آن

 (.1385علی  ( )بای، حسین174

که ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف  استمعضالتی  «های اجتماعی آسیب»منظور از 

ها مجازات  م اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آناجتماعی و فرهنگی نظا و اقتصادی

 تعیین نشده است.

 میزان امنیت عینی در آن جامعه است. ةدهند در یک جامعه نشان «کاری م و بزهیمیزان و نوع جرا»

م اطالق یها و جرا بحرانی آسیب ةمرحلیا آنومی اجتماعی به  «های اجتماعی میزان آشفتگی»

بحرانی  ةمرحلبه  م از یک حد طبیعی فراتر رفته ویها و جرا این شرایط میزان آسیبشود که در  می

 رسیده است.

هر  باید دانست« م و ناامنییتوان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرا» ارتباط بادر 

قدرت  ،دقت و صحت و با تکیه بر سه اصل سرعت بتوانند، اندازه نیروهای پلیس در سطح جامعه

برای گسترش ناامنی کاسته  ها نشان دهند، زمینه م و ناهنجارییعمل خود را در مقابله با جرا

امنیت  ةتوسعگیرد و در این شرایط فضای  کنترلی پلیس قرار می ةحیطجرم در یند افرو شود  می

 .آید میاجتماعی فراهم 
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اعم  ،نظام اجتماعی های مختلف یک های سازمان م در بستر کژکارییها و به تبع آن جرا آسیب

 .دنکن و گسترش پیدا می آیند میبه وجود  ،انتظامی و امنیتی و قضایی و فرهنگی و از اقتصادی

 «مها و جرای ة کنترل آسیبربط در حوز های ذی هماهنگی نهادها و سازمان»ضرورت اینجاست که 

 شود. نمایان مییش پبیش از 

شرایط جامعه و شرایط خانوادگی است. این محصول احساس امنیت از  «امیدواری به آینده»

 کاری بسیار قابل اعتناست. شاخص در بررسی ارتباط امنیت و بزه

در  (WHO) 1نشده است. اما سازمان بهداشت جهانیارائه  «مواد مخدر»در قانون تعریفی از 

 ةمادز چند مخدر در مفهوم کلی آن هر ماده یا ترکیبی ا ةماددارو یا »است: اعالم کرده  1982سال 

ها  سالم آن به شمار نرفته و مصرف آن یی است که از جمله مواد مورد نیاز بدن برای بقایشیمیا

: 1380)ساکی « .سازد احتمال تغییری در کارکرد بیولوژیکی و ساخت بیولوژیکی بدن را مطرح می

شود که از  ه میمواد مخدر به آن دسته از موادی گفت» است: در تعریف مواد مخدر گفته شده .(283

شود، با  و جذب کردن وارد بدن می ،کشیدن از راه بینی طریق کشیدن، تنفس، بلعیدن، تزریق، باال

 ةنحوکننده  و در نهایت با ورود به مغز مصرف ،های گوناگونی وارد گردش خون او شده سرعت

 .(22: 1388)اسعدی  «دهد. و یا رفتار وی را تحت تأثیر قرار می ،احساس، تفکر، دریافت

ای است که  گردان ماده روان ةماداما  .تعریفی ارائه نکرده است «گردان مواد روان»قانون از 

در بند ط قانون الحاق به  .(22 :1388دهد )اسعدی  دستگاه عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می

هم به  )ایران گردان انسازمان ملل متحد برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و رو 1988کنوانسیون 

های  دارو» است:ده ششرح تعریف  دینبگردان  مواد روان شده است(این کنوانسیون ملحق 

کنوانسیون  4و ، 3، 2، 1اول  ةدرجطبیعی و یا ترکیبی مندرج  ةمادگونه  گردان به معنای هر روان

 «باشد. می 1971گردان مصوب  های روان دارو

 طالحات و متغیرهااص و ها تعاریف عملیاتی واژه

تعریف عملیاتی امنیت اجتماعی: در این پژوهش منظور از امنیت اجتماعی متغیری است که با 

 ةپرسشنامگانه از طریق  های شش و با توجه به شاخص یادشدهنظرداشت مفاهیم نظری 

                                                            
1. Word Health Organization 
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هدف آن بررسی میزان امنیت  وگویه دارد  سی. این پرسشنامه شود سنجیده میساخته  محقق

 قرار: دیناعی است باجتم

 های آسیب اجتماعی شاخص .1جدول 

 سؤاالت ردیف

 های اجتماعی آشنایی دارید؟ تا چه حد با آسیب 

 دانید؟ فرهنگی و قضایی میو  های اجتماعی را ناشی از کژکارکردی نهادهای اقتصادی تا چه حد آسیب 

 ر جامعه رو به تزاید است؟های اجتماعی و میزان آن د که تنوع آسیببر این باورید آیا  

 ها بر اثر اجرای قوانین رو به کاهش است؟ کاری تنوع جرایم و بزه و که میزان بر این باوریدآیا  

 دانید؟ ها را با کاهش امنیت اجتماعی مرتبط می کاری و بزهم یجراتا چه حد افزایش میزان  

 مرزهای بحران نزدیک شده است؟ های اجتماعی تا چه حد به به نظر شما میزان و تنوع آسیب 

 و ها توانمنـد  کاری م و بزهیسازمان پلیس و ضابطان قضایی را در کنترل جرا ،ها کاری م و بزهیبا توجه به تنوع روزافزون جرا 

 دانید؟ با مهارت و قدرت عمل می

 کنید؟ آمد و با قدرت عمل کافی برآورد میها روز آن با های قضایی را برای مقابله ها رویه کاری م و بزهیبا توجه به تنوع جرا 

 دانید؟ المللی تا چه حد ضروری می های بین و سازمان تعامل دستگاه قضایی و ضابطان قضایی را با نهادها 

 دانید؟ المللی تا چه حد ممکن می های بین و سازمان تعامل دستگاه قضایی و ضابطان قضایی را با نهادها 

های اجتمـاعی را تـا چـه حـد      ها و آسیب کاری بزه و میالمللی مقابله با جرا های بین ها و کنوانسیون انپیوستن ایران به سازم 

 دانید؟ ضروری می

ربـط   تا چـه حـد بـه عملکـرد نهادهـای ذی      ستکاری باال م و بزهیو تردد خود و خانواده در مناطقی که جرا رحضوبرای  

 اطمینان دارید؟

 ؟ستباالها  در آنهای اجتماعی  کاری و آسیب م بزهیجرا میزانکه هستید  یگذاری در مناطق ایهمند به سرم تا چه حد عالقه 

 

 مفهوم امنیت اجتماعی

از  ،تر شدن روابط اجتماعی ها و سالیان گذشته و متناسب با پیچیده مفهوم امنیت، در طول دهه

 و ابعاد مختلف اقتصادیخارج شده و  ،های فیزیکی و محسوس داشت که جنبه ،حالت بسیار اولیه

فرهنگی و سیاسی را نیز در بر گرفته است و عوامل پنهان و غیر فیزیکی امنیت روز به  و اجتماعی

 (.85: 1379اللهی  کند )سیف روز اهمیت بیشتری پیدا می
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: کرده استبندی کلی، امنیت اجتماعات بشری را به پنج مقوله تقسیم  در یک تقسیم ،باری بوزان

 (.36: 1378امنیت اجتماعی )بوزان  ،محیطی می، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت زیستامنیت نظا

 ةایدگانه ) های نه بستر اجتماعی با دخل و تصرف در حوزه اند که بر آناندیشمندان اجتماعی 

های اجتماعی، روندهای جهانی، نگرش به آینده، هویت ملی، تحوالت گفتمانی،  دولت، جنبش

ی، ادغام ژئوپولیتیک، وابستگی اقتصادی( تصویر و مفهوم امنیت را در هر جامعه متحول مدن ةجامع

و سپس تعریف  یادشده ةگان راه شناخت بومی امنیت مراجعه به مبادی نه یگانهبنابراین،  .سازد می

 ند.ا هاست که در حکم متن اجتماعی امنیت امنیت درون آن

کند پایبندی  بسامان آنچه امنیت اجتماعی را تضمین می ةجامعدر  ،کارشناسان اجتماعی ةگفتبه 

 ةرابطافراد به قراردادهای اجتماعی و متقابالً عمل دولت به تعهداتش به مردم و در نتیجه ایجاد 

بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در  .منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است

یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی  اجتماعی سازمان کند که بر نظام ای معنا پیدا می جامعه

کنی عوامل مخل امنیت برای تعمیق امنیت اجتماعی در جامعه و دوام نظام  کنند ریشه تصریح می

هاست )خبرگزاری  اجتماعی نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه به پایبندی به آن

 .(585472 ةمارش، خبر 29/6/1384دانشجویان ایران 

 های اجتماعی آسیب

توان  های اجتماعی را می است. آسیبنیاز های اجتماعی  برای فهم امنیت اجتماعی به شناخت آسیب

شناسی  آسیب ،های اجتماعی تعریف کرد. در واقع ها و نابسامانی نظمی بی و ها خاستگاه اختالل ةمطالع

ی )نظیر اعتیاد، طالق، خودکشی، روسپیگری، های اجتماع ها و آسیب ناهنجاری ةمطالعاجتماعی 

های پیشگیری و درمان  علل و شیوه در کنار (... و ،خواری، زورگیری، گدایی کاری، ولگردی، رشوه بی

اجتماعی  ةبیمارگونشرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماعی است. منظور از شرایط  ةمطالعها به انضمام  آن

ها را خود  بسیاری از آن ةریششناسان  جامعه ها در جامعه است. یکژرفتارها و  ناهنجاری ةروی بیافزایش 

شود و در  های فرد با انتظارات جامعه هماهنگ نباشد، ناهنجاری آغاز می وقتی خواسته دانند. جامعه می

فشار زندگی اجتماعی، تشدید  ایران ةجامع، در مثالً .دیآ میوی پدید َ ر کج ةزمینصورت تداوم 

ها، جوانی جمعیت،  رویه، به هم خوردن نسبت تراکم جمعیت بین شهرها و روستا ای بیه مهاجرت
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... همه دست به دست هم داده و موجبات سرپیچی برخی از مردم از هنجارهای  و ،کاری گرانی، بی

 (.86: 1382فراهم کرده است )ستوده را اجتماعی 

د که در باالترین حد سالمت و فرعی تهدیدات هستنی ئجزهای  های اجتماعی جلوه آسیب

 (.151: 1377پناه  کنند )حق دار می اخالقی و نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه

 ؛از سوی دیگر، امنیت اجتماعی برگرفته از نظم در اجتماع و به معنای آرامش و انتظام است

م جامعه را ها و قوانینی که اساس قوا ارزش و ی یک جامعه از هنجارها اعضا همةیعنی تبعیت 

 .(10: 1382دهند )نویدنیا  تشکیل می

 ابعاد امنیت اجتماعی

های لغت به معنای ایمن  و ایمن است که در فرهنگ ،امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان ةریش

شدن، رهایی از خطر یا مخاطرات و لطمات، ایمنی روانی، رهایی از هراس یا تردید، فقدان عدم 

در  آمده است. ال ناکامی، اطمینان در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامیاطمینان، نبودن احتم

 اصطالح نیز به معنای برطرف شدن ترس و به وجود آمدن حالت آرامش خاطر و اطمینان نفس

 .دنبال آن استبه ، که انسان پیوسته است

مثل احساس  ،یهای کامالً ذهن تواند شامل حالت دهد اصطالح امنیت می این تعابیر نشان می

ترین نیاز بشر و تأمین آن اولین  باشد. امنیت اصلی ،مثل اطمینان ،های بیرونی تا موقعیت ،امنیت

و از آنجا که امنیت  اند کردهتعاریف متعددی برای امنیت ارائه نظران  صاحبحکومت است.  ةوظیف

نظر  اتفاق استشکل آن م برایتعریف  ةارائاز مفاهیمی است که به دلیل واضح بودن معنای آن 

 تعریف امنیت وجود ندارد. ةدربار

یکی گفتمان سلبی است که  ؛امنیت مطرح شد نةیزمتحوالت تاریخی دو گفتمان در  ةنتیجدر 

و دیگری گفتمان  استآرامش و اطمینان خاطر  از تهدید و برخورداری نسبی و همان نبودن خطر

 های انسانی. آل مطلوب و حرکت به سوی ایدهاز فراهم کردن شرایط  است ایجابی است که عبارت

که  ،تر شدن ارتباط اجتماعی، مفهوم امنیت نیز از حالت اولیه گام با پیچیده به مرور زمان و هم

از جمله اقتصادی،  را در بر گرفت؛ خارج شد و ابعاد مختلف ،فیزیکی و محسوس داشت ةجنب

 ره.و غی ،محیطی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، زیست
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که اولین بار به صورت منسجم امنیت اجتماعی را در مجامع علمی مطرح کرد،  ،باری بوزان

 ،سی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعیاامنیت نظامی، امنیت سی ـ امنیت اجتماعی بشری را به پنج دسته

 ،ناموسی ی، امنیت شغلی، امنیت اخالقی ویالبته امنیت قضا .تقسیم کرده است ـ محیطی امنیت زیست

بندی  که شرح آن خواهد آمد. اصوالً طبقه هستندو امنیت فرهنگی نیز از شقوق امنیت اجتماعی 

نظران صرفاً بر مبنای دیدگاه علمی خود امنیت را  امنیت وجود ندارد و صاحب بارةواحدی در

و  وجود نظم»ای با لحاظ کردن جغرافیا، امنیت را به امنیت داخلی به معن ،برخی .اند بندی کرده تقسیم

و مش ارآبرقراری » و امنیت خارجی به معنای« آسایش و آرامش داخل قلمرو حاکمیت یک کشور

آسایش و مصونیت از تعرض و خطر در خارج از سرزمین آن کشور و احساس امنیت برای اتباع 

 .(39 ـ38 :1392اند )محمدبیکی خورتابی  تقسیم کرده« یک کشور و منافع کشور

 هشپژو ةپیشین

های  مواد مخدر در سالم یجرا(، ضمن بررسی مجازات اعدام در 1395) شپوربافرانی و همکاران

مواد مخدر و ن امجرممتمادی در نظام حقوقی ایران، با توجه به اعدام تعداد قابل توجهی از 

را مطرح ال ؤساین  ،های اجرای قوانین مزبور م مواد مخدر در طول سالیهمچنین میزان وقوع جرا

را محقق کند؟  ،ویژه هدف بازدارندگی عام به ،ها که آیا کیفر اعدام توانسته اهداف مجازاتاند  دهکر

« تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر»با عنوان  یایشان در پژوهش

این است که  آید شده برمی واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه ةمالحظآنچه از  اند اعالم کرده

ها با تردید جدی  اهداف مجازاتمین أتموقعیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در 

کیفر اعدام در قانون از  ،ای در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به صورت کتابخانه مواجه است.

ها، عدم  تاهداف مجازامین أتمنظر کیفرشناختی واکاوی شده و عدم کارآیی و ناتوانی آن در 

و نقص اصول حاکم بر  ،موجود در قانون مزبور ةمجرمانتناسب این کیفر با برخی رفتارهای 

 ها به دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است. مجازات

یافته با تأکید بر  بررسی جرایم سازمان»( در پژوهشی با عنوان 1394افشار ) زاده قلیلو و قهرمانی علی

ضمن بررسی دقیق قاچاق مواد مخدر و جرایم  ،«آن ةپیشگیرانر و راهکارهای قاچاق مواد مخد

های جهانی درگیر در این امور،  ها و کنوانسیون سازمان و المللی و نیز معرفی نهادها یافته از منظر بین سازمان
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یل جرایم که شناخت و تحل باورندایشان بر این اند.  کردهراهکارهای پیشگیری از این جرایم را بررسی 

های علمی میسر نیست  پژوهش ةسایها جز در  یافته و تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله با آن سازمان

ویژه قاچاق مواد مخدر دست  به ،یافته هایی از جرایم سازمان که با جنبه ،و در این زمینه در کشور ایران نیز

گونه تحقیقات بسیار حیاتی  پردازد، این و میبه گریبان است و بهای بسیار زیادی هم برای آن پرداخته 

فراملی آن  ةجنبویژه با توجه به  را به ،از جمله قاچاق مواد مخدر ،یافته ایشان پاسخ به جرایم سازمان است.

کشورهای جهان در برابر این چالش بزرگ  ةهمکه امروزه تقریباً  بر این باورندزیرا  .دانند بسیار دشوار می

مبتنی  ،یک سیاست کارآمد ،بنابراین دارد.های اساسی  المللی خأل اجرایی در سطح بین ةشبک .اند قرار گرفته

باید جهت مبارزه با این جرایم  ،گذاری و اجرای قوانین در قانون ،المللی بر ایجاد هماهنگی در سطح بین

های الحاقی مبتنی بر  وتکلافشار از کنوانسیون پالرمو و پر علیزاده قلیلو و قهرمانی مورد توجه قرار گیرد.

« بیان مقصود یا هدف»که به  ،سیون یادشدهنکنوا 1 ةمادو با اشاره به  اند دفاع کردهها  میان دولت« همکاری»

ها جهت پیشگیری و  همکاری یارتقاسیون نمقصود از این کنوا: »اعالم کرده استاختصاص یافته و 

المللی را برای  های بین سیوننتعامل با نهادها و کنوا ،«فراملی است ةیافت با جرایم سازمانثر ؤم ةمبارز

 دانند. میثر ؤم ،قاچاق مواد مخدرخصوص  به ،یافته جرایم سازماناز پیشگیری 

های وارد  محدودیت به« انگاری اصل ضرورت در جرم»ای با عنوان  ( در مقاله1394احمد فالحی )

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در  ،ویبر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر پرداخته است. 

است که باید  بر آنهم  دانستهانگاری مصرف مواد مخدر را قابل پرسش  انگاری، هم ضرورت جرم جرم

برخی  اعالم کرده است ،در قابلیت کنترل و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن تردید کرد. همچنین

هر عمل  ،اما کنند. میانگاری مصرف مواد مخدر را توجیه  جرم« التعزیر لکل عمل محرم» ةقاعدبر مبنای 

و بلکه تعزیرات  نیستندکیفری  های تعزیری الزاماً واکنش ةهمو  نیستحرامی مشمول تعزیر 

توان و  شود و نمی های غیرحقوقی غیرکیفری و حقوقی غیرکیفری را نیز شامل می ای از ابزار مجموعه

انگاری کرد. در حقوق کیفری اسالمی استفاده از ابزار جزایی در صورتی  نباید هر عمل حرامی را جرم

و استفاده از مجازات بتواند در محدود  باشد انگاری آن عمل وجود داشته که لزوم جرم استمناسب 

انگاری مصرف مواد مخدر با مبانی استفاده از ابزار کیفری و  جرم زمینه،در همین . باشدثر ؤمکردن آن 

 های این راهکار در فقه جزایی اسالم همخوانی ندارد. و محدودیت ها قابلیت
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 روش تحقیق

ایرانی و  ةجامعمبتالبه ل ئمسازیرا هدف آن پاسخگویی به  .است« کاربردی»این پژوهش 

زیرا هدف آن شناخت ابعاد مختلف مجازات  .است« توصیفی» نیز .استهای مربوطه  سازمان

زیرا  رود. به شمار می« همبستگی» همچمین از نوع .استگردان  مواد مخدر و روان ةمسلحانقاچاق 

گردان و  مواد مخدر و روان ةمسلحانهدف آن تشخیص وجود رابطه بین اعمال مجازات قاچاق 

 امنیت اجتماعی است.

 آماریجامعة 

که از  بودندتن از قضات دادگستری کل استان تهران  55آماری مورد نظر در این تحقیق  ةجامع

های  گردان در سمت خ ابالغ آخرین اصالحیه بر قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانتاری

 همةچه بیشتر کردن دقت این پژوهش، برای  برای هر قضایی این حوزه به فعالیت اشتغال داشتند.

به  نظر شد. آماری صرف ةنمون ةجامعاز تعیین  رو، . ازینآماری پرسشنامه ارسال شد ةجامع یاعضا

مواد مخدر و  ةمسلحانقضات مرتبط با جرم قاچاق  همةدقیق، از  دستیابی به نتایج کامالً نظورم

ساخته از  محقق ةپرسشنامروایی  گردان در دادگستری کل استان تهران تحقیق به عمل آمد. روان

که متمحض در امر قضاوت و رسید تن از افرادی  400تأیید بیش از  بهنظر ظاهری و محتوایی 

گردان  مواد مخدر و روان ةمسلحانمرتبط با قاچاق م یجراهای قضایی در مورد  رسی پروندهداد

ها و نیز وکالی عضو کانون وکالی  مدیران دفاتر قضایی و دادسرا و اعم از قضات ، بودند

ای نیز  روایی پرسشنامه از نظر سازه ایشان تدوین شد. با با مشورت . نیز پرسشنامهدادگستری مرکز

 .شدو آزمون بارتلت بررسی  KMOریق شاخص از ط

 
 آزمون

 0/877 گیری اولکین جهت بررسی دقت نمونهـ  مایرـ  کایزرآمارة 

 آزمون کرویت بارتلت

 6954/14 خی دو

 406 آزادی ةدرج

 0/100 سطح اطمینان

 



   267   ...امنیت اجتماعی های  میزان آسیب ةلفؤمگردان با  مواد مخدر و روان ةمسلحانمجازات جرم قاچاق  ةرابط

ت انجام شد و جه SPSSافزار  نرم به کمکها  وتحلیل داده مراحل تجزیه همةدر این پژوهش 

ای برای  نمونه تست تک Tاز روش  نیز،. به کار رفتهای آماری زیر  تحلیل اطالعات حاصله روش

 .شدهای تحقیق استفاده  سنجش فرضیه

 درصد عامل میزان آسیب فراوانی و توزیع .2جدول 

 

 مخالفم مخالفم کامالً
نه موافقم نه 

 مخالفم
 موافقم کامالً موافقم

 میانگین

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد

 3.75 12.5 7 55.4 31 28.6 16 1.8 1 1.8 1 1ال ؤس

 4.11 28.6 16 55.4 31 14.3 8 1.8 1 0 0 2 الؤس

 3.84 17.9 10 60.7 34 12.5 7 5.4 3 3.6 2 3 الؤس

 2.63 3.6 2 8.9 5 42.9 24 35.7 20 8.9 5 5 الؤس

 4.11 37.5 21 44.6 25 10.7 6 5.4 3 1.8 1 7 الؤس

 3.61 16.1 9 48.2 27 21.4 12 8.9 5 5.4 3 11 الؤس

 2.77 5.4 3 12.5 7 44.6 25 28.6 16 8.9 5 14 الؤس

 2.79 1.8 1 12.5 7 53.6 30 26.8 15 5.4 3 15 الؤس

 3.54 19.6 11 26.8 15 44.6 25 5.4 3 3.6 2 22 الؤس

 2.36 0 0 7.1 4 37.5 21 39.3 22 16.1 9 23 الؤس

 2.27 7.1 4 7.1 4 30.4 17 16.1 9 39.3 22 24 الؤس

 3.11 10.7 6 19.6 11 50 28 8.9 5 10.7 6 25 الؤس

 4.29 55.4 31 26.8 15 12.5 7 1.8 1 3.6 2 26 الؤس

 3.32 16.6  29.6  31.04  14.3  8.39  میانگین

 

درصد کامالً  39/8 سیبدر خصوص عامل میزان آ آماری ةنمون افراد دهد می نشان نتایج

 6/16 و ،درصد موافق 6/29 درصد نه مخالف نه موافق، 04/31 درصد مخالف، 3/14 مخالف،

 .اند دهکردرصد کامالً موافق را انتخاب 



268     ،1399 تابستان، 2، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 
 میانگین درصد عامل میزان آسیب. 1نمودار 

گردان با میزان  د مخدر و روانموا ةمسلحاناز نظر قضات، مجازات قاچاق  ،آیا .1ال ؤس

 دارد؟دار امعن ةرابطهای اجتماعی  آسیب

 های اجتماعی میزان آسیبمتغیری  تک tآزمون . 3جدول 

 

Test Value = 3 

t ها تفاوت میانگین سطح اطمینان آزادی ةدرج 

 318. 1.00 55 5.725 میزان آسیب

 

از  05/0دهد در سطح  ( نشان می31/3آمده ) دست آماری، میانگین به ةنمونمبنای نظر افراد  بر

 بیشتر است. 3میانگین فرضی نمرات 

H0:µ≤3  
H1:µ>3  

فرضی  ةجامعاز میانگین  tواحد  725/5 دهد میانگین جامعه جدول فوق نشان می ةمالحظ

 1است. فقط  66/2 جدول مساوی t، 01/0و با سطح اطمینان  55فاصله دارد. با درجات آزادی 

 tچون  ،احتمال دارد که اختالف بین میانگین جامعه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین درصد
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از نظر  های اجتماعی عامل میزان آسیب ،( است66/2جدول ) tتر از  ( بزرگ725/5شده ) محاسبه

 قضات مناسب است.

 .دارند باوررا اثربخشی آن  ها آن است،جزئی از وظایف ذاتی قضات دن کراز آنجا که مجازات 

های  آسیب ةلفؤمکه اعمال مجازات با  اند بر آنو  دانند مییعنی اثربخشی مجازات را مفروض 

آماری بر  ةجامعجمع کثیری از قضات  دیگر طرفاز  .معنادار دارد ةرابطامنیت اجتماعی اجتماعی 

خدر و ممواد  ةمسلحانبین اعمال مجازات قاچاق  ةرابط ،به همین لحاظند. نبود باوراین 

 باال نیست.در حد دار  معنالفه ؤمگردان با این  روان

 تحلیل نتایج
 فرضیه ةنتیجتحلیل 

مواد  ةمسلحانمجازات قاچاق دار بین امعن ةرابطیا وجود پژوهش  ةفرضی ،دشگونه که بیان  همان

که از  گونه همان های اجتماعی قابل تحلیل است. گردان از منظر قضات با میزان آسیب مخدر و روان

گردان  مواد مخدر و روان ةمسلحانوجود رابطه بین اعمال مجازات قاچاق  ،آید ها برمی تحلیل فرضیه

است که از ن آبیانگر  وضعیتاین  .شود میتأیید ای اجتماعی با سطح معناداری مشخص ه با آسیب

آسیب  با ،استثر ؤماگر نگوییم بر آسیب اجتماعی  ،نظر قضات مخاطب پژوهش اعمال مجازات

آن  ةرابطمورد انتظار دارد و این شاید بدان علت باشد که قضات اعمال مجازات و  ای اجتماعی رابطه

اعمال مجازات با  ةرابطکه سطح معناداری  کرداما باید توجه  .اند با آسیب اجتماعی را مفروض دانسته

 .کندتأیید  تواند عکس تحلیل این فرضیه را می وضعیتو این  نیستآسیب اجتماعی باال 

 نتیجه

 باکه مخالفت زیادی  ،ن پژوهشامخاطب در مقامبا توجه به نظر قضات دادگستری استان تهران 

 برایگذاری  شایسته است مراکز قانون ،اند آن با امنیت اجتماعی داشته ةرابطمجازات اعدام و 

 خصوص کنند؛ به گردان اقدام مواد مخدر و روان ةمسلحانقاچاق  ةحوزاصالح مجازات اعدام در 

گردان و نقض آرای  قضات دیوان عالی کشور با احکام اعدام در مواد مخدر و روان ةعمدمخالفت 

 تناقض سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی است. دهندة نشانمحاکم انقالب که خود 
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 ةانمسلحمجازات جرم قاچاق  پژوهشاین  موضوعاز آنجا که  یادشده والب با توجه به مط

گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر اصول و  قانونباید گفت  بودگردان  مواد مخدر و روان

و  نکردهگردان را رعایت  مواد مخدر و روان ةمسلحانخصوص قاچاق  بهانگاری  های جرم معیار

معین آن را  ةدامنگردان و قاچاق و سالح ارائه نداده و گستره و  هیچ تعریفی از مواد مخدر و روان

که مجازات این جرم  درحالی کرده است؛و فقط به ذکر مصادیق قاچاق مسلحانه بسنده است نکرده 

 است.مجازات  شدیدترین نوعکه  کردهرا اعدام تعیین 

نیز موران أمصرف به همراه داشتن اسلحه به قصد مقابله با  ست کها توجه به این نکته ضروری

و نظر به اینکه حسب قانون مجازات  استگردان  و روانمواد مخدر  ةمسلحانمشمول جرم قاچاق 

که قانون مبارزه با مواد مخدر معیار  ،قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز

 ،های گرم و سرد و جنگی و شکاری انواع سالح ،تشخیص سالح را به این قانون ارجاع داده است

مشاهده  بنابراین، شود. میرا شامل  ،تی مهمات مربوط به آنزنی و ح زنی و غیرگلوله اعم از گلوله

گردان  مواد مخدر و روان ةمسلحانگرفته در مبحث قاچاق  انگاری صورت که با توجه به جرم شود می

مصادیق اسلح با اصل  ةتوسعو ن امورأمدر خصوص به همراه داشتن اسلحه به قصد مقابله با 

و با توجه به مجازات اعدام اصل تناسب جرم و مجازات نیز انگاری سنخیت داشته  ضرورت در جرم

 ةمسلحانبا توجه به مجازات جرم قاچاق  ،گذاری بهتر است مراکز قانون بنابراین، .رعایت نشده است

حدود  ،انگاری و تناسب جرم و مجازات گردان و با لحاظ اصل ضرورت در جرم مواد مخدر و روان

 د.نگردان را کاهش ده مواد مخدر و روان ةمسلحان شمول جرم قاچاق ةدایرو ثغور و 
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 .150 ـ123 ص، ص7، ش 3، د سالمت اجتماعی و اعتیاد ،«آن ةمواد مخدر و راهکارهای پیشگیران

 میزان. ،، تهراندادستان و امنیت اجتماعی(. 1392رضا ) محمدبیکی خورتابی، علی .6

 .http://kazemlaw.blogfa.com/post/3(. سایت اینترنتی 1390مرادی رمضانی، کاظم ) .7

، 3 ، چگـردان  محشی قوانین و مقررات مبـارزه بـا مـواد مخـدر و روان    (. 1392ضا ) ر میرزایی، علی .8

 بهنامی. ،هرانت
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