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  گزارش راهبردي
  

 مخدر ارزیابی تناظرقانون مبارزه با مواد
  هاي کلی نظام  با سیاست 

  
  
  

  :نویسنده
  رضا معصومی راد

  
  
  
  
  
  

  کمیته مبارزه با مواد مخدر 
 دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
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  هاي کلی نظام ظر قانون مبارزه با موادمخدر با سیاستارزیابی تنا
 راد رضا معصومی :نویسنده  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع :زیر نظر

 1000: شمارگان  جامعه و فرهنگ: طراحی و چاپ  تشخیص مصلحت نظام
  نسخه 

  
مصلحت  همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص

  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است
  

 .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است
  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید

  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  10چه چهارم و ششم، شماره بلوار میرداماد، نفت شمالی،بین کو:تهران

22277261: تلفن



  
 
  
  
  

  
  

  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید 
درستی برآورده نکنند و   همی را که از این سو متوجه کشور است بعظی

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  11   مقدمه
  13  قیتحق ياجرا روش

  14   تحقیق متغیرهاي و ها شاخص
  15   تحقیق در شده انجام هاي داوري تعداد و نمونه حجم

  16   ها افتهی و جینتا
  20   شنهاداتیپ

  35  پیوست
 و روانگردان موادمخدر، با مبارزه امر در نظام یکل يها استیس:1
   آن يسازها شیپ

35  

 شیرایو مخدر مواد با مبارزه قانون یاصالح سینو شیپ متن: 2
  1387- 11-20سوم،
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  نام خدابه 
  
  
  
  

  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
... توان از رابطه موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  می

با همه شئون  انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر. سخن گفت
این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 

سازان و تصمیم گیران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و 
هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  مدیران کشور در بخش و رده

یابی ارز«و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 
  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 
و مقام معظم ) ره(نام موادمخدر در کشور برداشته شد و امام راحل 

هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه
کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و نظام را در 

اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
شود که این موضوع مهم  منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 
اي زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي خارج شود، که این غفلت پیامده

بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی . کشور دارد
راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوالن 

  .یادآوري گردد
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هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش
نجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک هاي آن ا یا کاهش آسیب

از این رو تالش .موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضروري 

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است

راهبردي تهیه شده در این کمیته است  هاي این گزارش از جمله گزارش
خدر با ارزیابی تناظر قانون مبارزه با موادم"که به موضوع

الزم است از زحمات جناب . پرداخته است "هاي کلی نظام سیاست
  .راد در تهیه این گزارش تقدیر و تشکر نمایم آقاي رضا معصومی

  
  علی هاشمی

  رییس کمیته مبارزه با موادمخدر
  

  



  
  
  
 
  
  
  

  مقدمه 
  

اعتیاد به عنوان یکی از مسائل و معضالت بزرگ اجتماعی محسوب 
ازي است در جامعه ما ریشه دوانده و منابع شود که سالیان در می

انسانی و فرهنگی عظیمی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاري از 
هاي انسانی و نیروهاي فکري جامعه را دچار ناکارآمدي و  سرمایه

گذاري  آسیب نموده است، مجموعه اقداماتی که چه به لحاظ سیاست
به مدت یک قرن در گذاري و چه به لحاظ اجرایی تقریباً  و قانون

  . کشور سابقه دارد نشان از عمق درگیري جامعه ما با این معضل دارد
ها و  عدم توفیق بخشی از این اقدامات و ناکارآمدي برخی از سیاست

هاي کلی نظام در امر مبارزه قاطع،  قوانین، ضرورت تدوین سیاست
وع عالی جامع و فراگیر را با پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در سط

نظام مطرح نمود و مجمع تشخیص مصلحت را برآن داشت تا نسبت 
پس از . هاي کالن در این زمینه مبادرت نماید به تدوین سیاست

ها از طرف مقام معظم رهبري و به منظور  تصویب و ابالغ این سیاست
هماهنگی و انسجام بین کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اجرایی و 

هاي زیر مجموعه آنها مقرر گردید تا قانون  دستگاه گانه و قواي سه
هاي  مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگري و اصالح قرار گیرد تا سیاست

کلی نظام در امر مبارزه قاطع و فراگیر  با مواد مخدر نافذ و اثربخش 
گذاري و  چرا که سیاست. گردیده و اهداف آن محقق شود

بوده و مجموعه منسجم و هماهنگی گذاري باید در راستاي هم  قانون
بایست  شود و می هاي متعدد شامل  را در ابعاد و سطوح و زیر مجموعه

الزم است تا  بنابراین .ي آن مجموعه حاکم باشد روح واحدي بر کلیه
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هایی صورت گیرد تا نسبت به  همواره موازینی رعایت شود و ارزیابی
ها و  زاي این سیاستتحقق و وجود چنین انسجام و هماهنگی بین اج

با توجه به این . قوانین و همچنین اجراي آن اطمینان حاصل گردد
 ،بایست قوانین  هاي کلی نظام در رأس قرار دارند و می که سیاست

ها در ذیل آن و در انطباق با  ها و دستورالعمل نامه بخش ،ها  نامه آئین
ون مبارزه با آن قرار داشته باشند، لذا ضرورت بازنگري و اصالح قان

با . هاي کلی مطرح گردید سیاست ،مواد مخدر به منظور تحقق اهداف
این ضرورت این پژوهش در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و در کمیته تبیین قوانین و 

نویس قانون اصالحی  ها مطرح شد تا میزان انطباق پیش سیاست
نویس قانون ابالغ  ویرایش سوم پیش(در و روانگردان مبارزه با مواد مخ

مشتمل بر  20/11/1387شده جهت استفاده در تحقیق به تاریخ 
هاي کلی نظام در این زمینه  با سیاست) تبصره 136ماده و  120

لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش اعتبار . مورد بررسی قرار گیرد
این . گردان به اجرا درآمدنویس قانون مبارزه با مواد مخدر و روان پیش

نویس اصالحی قانون مبارزه با  پژوهش به سنجش میزان تناظر پیش
پردازد و از این راه به اعتباربخشی  هاي کلی می مواد مخدر با سیاست

کند که هر یک  همچنین این پژوهش مشخص می. نماید آن کمک می
لی نظام هاي ک از مواد قانون تا چه اندازه به اثربخش نمودن سیاست

  .نماید در خصوص مبارزه با مواد مخدر کمک می



  
  
  
  
  
  
  

  روش اجراي تحقیق 
تحقیقات کیفی در مواردي که  .استروش اصلی تحقیق کیفی 

ها و نظرات متنوع را در حوزه  اي هدفدار دیدگاه بخواهیم به گونه
هاي کمی  خاصی کشف و معنا کنیم کاربرد دارند، در حالی که روش

هاي  در روش. سازند ین امکان را براي محقق فراهم نمیو پیمایشی ا
پذیر  تعمیم. ي تصادفی باید انتخاب شوند کمی پاسخگویان به شیوه

چرا که قصد بر . بودن نتایج پژوهش از اهمیت باالیی برخوردار است
در حالی . آن است تا قواعدي کلی براي جمع بزرگی استنتاج گردد

نظرات مورد به مورد از اهمیت ها و  که در روش کیفی دیدگاه
هاي کیفی کشف قواعد کلی مورد  اي برخوردارند، در روش العاده فوق

ها و نظرات اهمیت دارد و  در دیدگاه  توجه نیست، بلکه کشف تفاوت
ي ابعاد  معنا کردن موارد منحصر به فرد و توصیف دقیق و جامع همه

  . أکید استتو زوایاي آن مورد 
نویس اصالحی قانون مبارزه با  یتی به نام پیشدر پژوهش حاضر کل

که است ،مواد مخدر مورد توجه است، این مجموعه خود یک مورد 
در این بررسی هیچ چیز . جانبه است نیازمند بررسی دقیق و همه

اگرچه اهداف خاصی با . افتد راجع به واحد مورد مطالعه از قلم نمی
به این اهداف خود  یابی اند، اما دست تصریح بیشتر مشخص شده

  . است) قانون(دقیق و جامع کل واحد مورد مطالعه  بررسی مستلزم
اگر متخصصین جداگانه به بررسی قانون و  ،اي دیگر از زاویه

هاي مختلف آن مبادرت نمایند، امکان بحث و بررسی بین آنها  بخش
ها در درك و برداشت از قانون پیدا  و تبادل نظر فراهم نیست و تفاوت

آوري اطالعات الزم از  ها و جمع لذا در گردآوري داده. خواهد شدن
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. تکنیک کیفی دیگري با عنوان بحث گروهی متمرکز استفاده شد
دار  همچنین انتخاب داوران و متخصصان تصادفی نبوده بلکه هدف

و تکنیک مورد  استلذا روش کلی تحقیق کیفی . صورت گرفته است
  . بحث گروهی است استفاده در آن مطالعه موردي و

   
  : ها و متغیرهاي تحقیق شاخص

گیري شد که هر یک از آنها از  شاخص کلی اندازه 3در این پژوهش 
  . تر محاسبه گردید طریق متغیرهاي جزئی

 ) انسجام و هماهنگی بیرونی(شاخص تناظر  - 1
 شاخص اثربخشی و کارآیی  - 2
 شاخص انسجام و هماهنگی درونی  - 3

یري هر سه شاخص از مقیاس ترستون استفاده گردید و گ جهت اندازه
از داوران که افراد صاحبنظر در هر حوزه تخصصی هستند، خواسته 

هاي کلی، اثربخش  شد تا نسبت به میزان تناظر مواد قانون با سیاست
ها و میزان هماهنگی و  سیاست بودن مواد قانون در تحقق اهداف

. ر بخش داوري و قضاوت کنندانسجام درونی بین مواد قانون در ه
پرسیده  11تا  1اي از  درجه 11ارزیابی داوران در یک مقیاس مدرج 

به  11اثربخشی کمتر و ) انسجام(به معناي تناظر  1شد که نمره 
  . اثربخشی بیشتر است) انسجام(معناي تناظر 

الزم به ذکر است که شاخص اثربخشی به منظور مناسبت یافتن با 
ي به درصد تبدیل شد و در توصیفات آماري از این ا مقیاس فاصله

  . واحد سنجش استفاده گردید
شاخص کلی فوق که به تفکیک براي هر یک از مواد  3عالوه بر 

نویس قانون اصالحی سنجیده شد، متغیرهاي دیگري نیز به  پیش
   :گیري قرار گرفت شرح زیرمورد اندازه

ي قانون در هر بخش در ها میزان جامعیت و کفایت مواد و تبصره - 1
هاي کلی نظام در امر مبارزه با مواد  تحقق محورها و اهداف سیاست

  .مخدر
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هایش که از طریق آزمون  اعتبار صوري هر ماده از قانون و تبصره- 2
 .آلفاي کرونباخ محاسبه شد

هایش که از طریق آزمون  اعتبار محتوایی هر ماده از قانون و تبصره- 3
 . حاسبه قرار گرفتتحلیل عاملی مورد م

اي هر ماده از قانون که از طریق سنجش همبستگی  اعتبار سازه- 4
تک مواد  بین مواد مربوط به هر بخش به عنوان یک شاخص با تک

 . گیري قرار گرفت همان بخش مورد اندازه
ارزش و جایگاه هر یک از مواد قانون در انطباق و تناظر مواد قانون - 5

 .هاي کلی نظام با سیاست
  

  :هاي انجام شده در تحقیق حجم نمونه و تعداد داوري
در این پژوهش هر یک از مواد قانون به صورت جداگانه به معرض 

تعداد داوران و متخصصانی که . ارزیابی و داوري نهاده شده است
هریک از مواد قانون را ارزیابی نمودند یکسان نیست، برخی از مواد 

 9داور، برخی توسط  10رخی توسط داور ارزیابی شده ، ب 13توسط 
  . داور ارزیابی شده است 17داور و برخی نیز توسط 

تکمیل و استخراج گردید که حاوي   دفترچه 59در مجموع تعداد 
تعداد . پرسشنامه ارزیابی مواد قانون مبارزه با مواد مخدر بود 1287
هاي  ها به تفکیک دفترچه و داوران و همچنین تعداد برگه نمونه

   :تکمیل و استخراج شده در جدول زیر ارائه گردیده است  اوريد
  

  هاي تحقیق تعداد نمونه
شماره 
تعداد   عنوان دفترچه  دفترچه

  داوران
تعداد 
  ماده

ها به  تعداد داوري
  تفکیک مواد

هاي  پیشگیري و مشارکت  1
  120  12  10  مردمی

  221  17  13  درمان  2
  306  34  9  ها جرائم و مجازات  3

، دادسرا و    ات ضابطاناقدام  4
  470  47  10  دادگاه

  170  10  17  تشکیالت و ساختار  5
  1287  120  59  جمع
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  :ها نتایج و یافته
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از نظر کارشناسان و متخصصان 

نویس قانون مبارزه با مواد مخدر از اعتبار  هاي مختلف، پیش حوزه
امعیت برخوردار و به لحاظ محتوا ج ودرونی و اعتبار بیرونی الزم 

ي مباحث الزم  و چیزي را تقریباً مورد غفلت قرار  دربردارنده همه
  . نداده است

هاي مختلف آن  ي مواد قانون و بخش سه شاخص عمده در این تحقیق درباره
  :گیري شد که عبارتند از  اندازه

  هاي کلی نظام  تناظر قانون با سیاست – 1
  ی بین مواد قانون سازگاري درون – 2
  هاي کلی  اثربخشی قانون در تحقق اهداف سیاست – 3

سنجش سه شاخص فوق با این استدالل همراه بوده است که یک 
  :یعنی این کهقانون جامع و کامل ابتدا باید داراي اعتبار درونی باشد، 

  بین اجزاء آن سازگاري وجود داشته باشد، - 1 
  ه باشند، اجزاء آن با هم تداخل نداشت - 2
ي بخش ها متناسب با  بین اجزاء آن تعادل وجود داشته باشد و به همه - 3

به این معنی که بخش (اهمیت، جایگاه و تأثیرشان در قانون توجه شده باشد 
  ،)ها بسیار بزرگ درمان کوچک نباشد و بخش جرائم و مجازات

توجه به  به این معنی که با ،از جامعیت و شمول الزم برخوردار باشد - 4 
  .سوابق و تجارب موجود چیزي از قلم نیفتاده باشد

ممکن است قانون از اعتبار درونی برخوردار باشد اما این براي اعتبار و 
براي این که اعتبار قانون احراز شود . آن کافی نیست 1قابلیت اتکاء

معیاري که البته باید خود از . باید با یک مالك بیرونی سنجیده شود
در این پژوهش معیار معتبري . مشروعیت الزم برخوردار باشد اعتبار و

و از دو بعد این  است،هاي کلی  که مالك مقایسه قرار گرفته، سیاست
اول از حیث وجود تناظر قانون با این . مقایسه صورت گرفت

ها و دوم از حیث اثربخشی و کارآمدي مواد قانون در تحقق  سیاست
ممکن است دو . ناظر کافی نیستچرا که صرف وجود ت. اهداف آن

هاي کلی  ي  مختلف و متفاوتی مطرح شوند که هر دو با سیاست ماده
                                                        

١-Credibility  
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هاي کلی  متناظر باشند اما یکی به لحاظ اثربخش نمودن سیاست
  . کارآیی بیشتري داشته باشد

نتایج به دست آمده حاکی از مقبولیت قانون در هر سه شاخص 
که میزان تناظر، سازگاري و همچنین باشد، با این تذکر  الذکر می فوق

ي مواد یکسان نبوده و در تعدادي از آنها در  اثربخشی در مورد همه
حد متوسط و تعداد بسیار معدودي در سطح ضعیف بوده است که به 
طور اجمال و به تفکیک هر بخش تلخیص شده و در نهایت 

حل پیشنهادات اصالحی براي موادي از قانون که از نظر داوران م
  .گردند اشکال و انتقاد بودند، مطرح می

قانون که به تعاریف و کلیات اختصاص داشت به طور جداگانه  1ماده 
مورد ارزیابی داوران مختلف قرار گرفت و هیچ یک از تعاریف مندرج 
در این ماده مشکل عدم تناظر، عدم سازگاري و یا عدم اثربخشی در 

ف از اعتبار درونی و بیرونی کلیه تعاری. ها را نداشت تحقق سیاست
الزم برخوردار بودند و نتایج حاصل از آزمون آلفاي کرونباخ و تحلیل 

الزم به ذکر است که برخی از اصالحات . استعاملی مؤید این مطلب 
اند که در بخش پیشنهادات آمده  رح شدهطدر مورد این تعاریف م

   .است
اثربخشی مواد  نتایج خالصه مربوط به سنجش تناظر، سازگاري و

مربوط به بخش پیشگیري و مشارکت هاي مردمی به شرح جدول زیر 
دهد هیچ یک از مواد این دو بخش مشکل عدم  که نشان می است،

  . تناظر، ناسازگاري و یا عدم کارآیی را ندارند
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  تناظر، سازگاري و اثربخشی مواد 
  هاي مردمی قانون بخش پیشگیري و مشارکت

یف
رد

  

شماره 
  ماده

  اثربخشی  سازگاري  تناظر
جه

نتی
  میانه  میانگین  میانه  میانگین  میانه  میانگین  

1  2  8.33  9  9.5  10  75.8  81.8  +  
2  3  8.3  9  10  10  75.8  81.8  +  
3  4  9  10  10.6  11  81.8  91  +  
4  5  9.3  10  9.9  10  84.8  91  +  
5  6  8.7  9  9.8  10  78.8  81.8  +  
6  7  8.9  9  10.1  10.5  80.8  81.8  +  
7  8  9  10  10.3  10.5  81.8  91  +  
8  9  8.9  10  10.1  10  80.8  91  +  
9  10  8.8  10  8.7  10  79.8  91  +  
10  28  9.3  10  10.6  11  84.8  91  +  
11  29  9.4  10  10.6  11  85.9  91  +  
  

محاسبات صورت گرفته در خصوص مواد مربوط به بخش درمان نیز 
هاي کلی،  ستمشکلی را در زمینه عدم تناظر مواد این بخش با سیا

هاي  سازگاري درونی بین مواد آن و یا اثربخشی آن در تحقق سیاست
نتایج خالصه مربوط به سنجش تناظر، سازگاري . دهد کلی نشان نمی

که  است ،و اثربخشی مواد مربوط به بخش درمان به شرح جدول زیر 
  .باشد مؤید ادعاي فوق می
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  انون مبارزه با مواد مخدرتناظر، سازگاري و اثربخشی مواد بخش درمان ق

یف
رد

  

شماره 
  ماده

  اثربخشی  سازگاري  تناظر

جه
نتی

  میانه  میانگین  میانه  میانگین  میانه  میانگین  
1  11  10.1  11  10.6  11  91.9  100  +  
2  12  9.8  10  10.1  10  88.9  90.9  +  
3  13  10.4  11  10.4  11  95  100  +  
4  14  10.2  10  10.6  11  92.9  90.9  +  
5  15  9.7  10  10.4  11  87.9  90.9  +  
6  16  9.7  10  10.7  11  87.9  91  +  
7  17  10.1  10  10.7  11  91.9  91  +  
8  18  9.6  10  9.9  10  86.9  91  +  
9  19  9.2  10  10  10  83.8  91  +  
10  20  10  10  10.6  11  91  91  +  
11  21  9.9  10  10.4  11  89.9  91  +  
12  22  10.4  11  9.9  11  95  100  +  
13  23  10  11  10.3  11  91  100  +  
14  24  9.8  10  10.6  11  88.9  91  +  
15  25  10.6  11  10.3  11  96  100  +  
16  26  10.4  11  10.6  11  94.9  100  +  
17  27  10.3  11  10.4  11  93.9  100  +  

  
ها حاکی از  نتایج تحقیق در خصوص مواد بخش جرائم و مجازات

با  59، 44،  41،  40ضعیف بودن تناظر و تا حدودي اثربخشی مواد 
اما این به معناي عدم تناظر مطلق این مواد با  .استهاي کلی  سیاست
 8تا  5بلکه میزان تناظر در حول و حوش نمرات  ،ها نیست سیاست

خصوص شاخص سازگاري درونی، این مواد البته در . قرار داشت
  .مشکلی نداشتند

در بین مواد بخش مربوط به اقدامات ضابطان، دادسرا و دادگاه، نتایج 
 106و  100،  95،  83،  79،  78تحقیق حاکی از این است که مواد 

هاي کلی و اثربخشی آن با مشکالتی مواجه  به لحاظ تناظر با سیاست
هادات خود را مبنی بر رفع این مشکالت باشند و داوران پیشن می

البته این . اند مطرح نمودند که در بخش پیشنهادات تحقیق ارائه شده
  . باشند مواد به لحاظ سازگاري درونی با مشکل خاصی مواجه نمی

در بین مواد بخش مدیریت، ساختار، منابع و امور متفرقه که مواد 
و تا  112است، ماده قانون را به خود اختصاص داده  120تا  111
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این دو ماده در . نیاز به اصالح و بازنگري دارد 119حدودي نیز ماده 
هاي تناظر و اثربخشی ارزیابی نسبتاً متوسطی دریافت نمودند  شاخص

و یا کمتر از آن و نمره اثربخشی آن نیز کمتر از  7و نمره تناظر آنها 
  . درصد قرار دارد 70

نویس تهیه شده از  جموع پیشنتایج فوق نشان داد که در م
را براي  6استانداردهاي الزم برخوردار بوده و اگر بخواهیم معیار میانه 

توان گفت که هیچ یک از مواد  تناظر مالك قرار دهیم تقریباً می
نداشت، بلکه ) سازگاري درونی(قانون نه تنها مشکل اعتبار درونی 
صوص موادي که نمره اما در خ. داراي مشکل اعتبار بیرونی نیز نبود

در حد متوسط بود، در ) اعتبار بیرونی(تناظر یا اثربخشی آنها 
هاي گروهی پیشنهاداتی مطرح شد که در نظر گرفتن آنها در  بحث

اصالح نهایی قانون، نظر داوران را در خصوص اعتباربخشی تأمین 
  . نماید می
  

  :پیشنهادات
حات مورد نظر در این بخش خالصه نظرات داوران در خصوص اصال

توان اعتبار الزم را  شود که براساس آن می آنها در متن قانون ارائه می
  . به قانون فوق بخشید

در تعریف کاهش آسیب، نظر داوران بر این است که باید مداخالت 
اجتماعی مانند حمایت از خانواده و ایجاد کار و شغل هم باید به آن 

 .  اضافه شود
معنوي مورد تشکیک قرار گرفته و نظر براین  در تعریف اموال، اموال

 .است که این واژه حذف شود
در تعریف مخبر، استدالل بر این است که چون مخبر همکاري 

همچنین . لذا بهتر است واژه عملیاتی حذف گردد ،عملیاتی ندارد
 .پیشنهاد شده به جاي کلمه افراد از واژه اشخاص استفاده شود

راین است که دامنۀ این مفهوم وسیع در تعریف پولشویی نظر ب
باشد و بهتر است به قانون مبارزه با پولشویی در تعریف آن ارجاع  می

 .داده شود
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در تعریف قاچاق نظر بر این است که عبارت ترك فعل قانونی بهتر 
 .است حذف شود

مفاهیمی همچون تملیک و تملک بالعوض هم بهتر است در کنار 
اختیار گذاردن تعریف شود و یا به آن  مفاهیم خرید و فروش و در

 .تعاریف اضافه شود
نظر داوران بر این است که پیشگیري، اختصاص :  2در خصوص ماده 

ها و نهادها باید در  هاي مشخصی ندارد، بلکه همۀ بخش به دستگاه
انجام آن اهتمام داشته باشند و باید به صورت تکلیفی تعریف شود که 

ها، مطبوعات،  ها، ادارات، شرکت ، مدارس،دانشگاهها همۀ افراد، خانواده
  .خود را موظف به پیگیري آن بدانند... ها و  رسانه

  :شدبه شرح زیر مطرح  2لذا پیشنهاد انشاء ماده 
ها و و نهادهاي دولتی، خصوصی، عمومی و  کلیه سازمان :2ماده

همچنین یکایک آحاد جامعه موظف به اجراي وظایف مندرج در این 
هاي مصوب ستاد در امر  ها و برنامه چنین اجراي سیاست ن و همقانو

مصرف و قاچاق مواد مخدر،  پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه از سوء
  .سازهاي آن هستند گردان و پیش روان

نظر داوران براین است که نیازي نیست فهرست : 3در خصوص ماده 
اي هر سازمانی ها و وظایف مربوط به پیشگیري به تفکیک بر فعالیت

هاي مؤثر در  احصاء و تعریف شود، بلکه بهتر است نام دستگاه
نامه یا  پیشگیري فهرست شود و وظایف آنها در امر پیشگیري به آئین

ي جامع پیشگیري که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و با  برنامه
هاي مؤثر در پیشگیري تدوین خواهد شد،   مشارکت همۀ دستگاه

  .ه شودارجاع داد
نظر بر این است که حداقل دو درصد توجیه  :4در خصوص ماده 

  .  ندارد
گفته شده که به جاي تأسیس دانشگاه یا  4ماده  3در خصوص بند 

هاي اجتماعی  ي مرتبط با امور کاهش تقاضا، دانشکده آسیب دانشکده
  .و اعتیاد قید گردد
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رت ارشاد نقش وزا ، 5ي  هاي صورت گرفته در ماده از نظر داوري
خانه نقش  رنگ دیده شده است، در حالی که این وزارت بسیار کم

... عامه و   بسیار مهمی در تغییر نگرش، تغییر عادات، باورها، فرهنگ
  .نسبت به مواد مخدر دارد

درصد از بودجه  6این ماده نیز نظر بر این است که  6در مورد تبصره 
ده و از این رو قابل اجرا کل مبتنی بر استدالل و توجیهی منطقی نبو

  . نیست
نظر داوران محترم براین است که اوالً عالوه بر :  7در خصوص ماده 

هاي صوتی و تصویري و نوشتاري از  سازمان صدا و سیما، سایر رسانه
ها، ناشران و مؤلفان و همچنین  قبیل سینما، تئاتر، مطبوعات، روزنامه

ها و باورهاي  تغییر نگرشهمه در ... رسانی و  هاي اطالع پایگاه
نادرست در مورد مواد مخدر نقش دارند و باید به وظیفه و نقش آنها 

به عالوه در خصوص تبصره این ماده نیز نظر بر این . هم تأکید شود
هاي پخش آگهی استدالل منطقی  است که قید دو درصد از وقت

  .ندارد
ي مسلح نظر بر این است که ستاد کل نیروها : 8در خصوص ماده 

هاي  ي زمینه باید اهتمام بیشتري به امر پیشگیري داشته باشد و کلیه
هاي نظامی و انتظامی از  گرایش به مصرف مواد مخدر را در محیط

بین ببرد، نظر کارشناسان این بود که چون طبق شواهد تجربی و 
پژوهشی، درصد باالیی از تجارب اولین مصرف مربوط به دوران 

هاي نظامی  دهد که در محیط ، این نشان میسربازي بوده است
تر است و جا  مصرف مواد اعتیادآور فراهم ها براي گرایش به سوء زمینه

دارد ستاد کل نیروهاي مسلح شرایطی را فراهم آورد تا خدمت 
آموزي و تقویت سطح  نظامی در محیطی بانشاط، توأم با مهارت

  .دهاي علمی و عمومی صورت پذیر معلومات و آگاهی
نظر بر این است که عالوه بر سازمان تبلیغات  :9در خصوص ماده 

هاي علمیه نیز وظیفه دارند تا در تربیت طالب و  اسالمی، حوزه
مبلغین و مداحان و واعظان به ایجاد نگرش منفی نسبت به اعتیاد و 

هاي آموزشی  باشند و عندالزوم در برنامه مواد مخدر توجه داشته 
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هاي الزم را در اختیار طالب قرار  م ورزند و آگاهیخود، به آن اهتما
  .دهند

نیازي  يمحورِ دانش بر نظر بر این است که تأکید :10در خصوص ماده 
. کنند ها غیر از این کار دیگري نمی خانه زیرا این وزارت ، نیست

همچنین نظر بر این است که تهیه برنامه جامع پیشگیري از اعتیاد 
مبارزه با مواد مخدر تعریف شود که باید با  به عنوان وظیفه ستاد

هاي بهداشت، علوم تحقیقات، سازمان تبلیغات،  خانه مشارکت وزارت
در مورد تبصره . ارشاد، آموزش و پرورش و صدا و سیما، صورت پذیرد

ماه براي تهیه برنامه  3این ماده نیز نظر بر این است که مهلت زمانی 
  . جامع پیشگیري کوتاه است

نین برخی از داوران معتقدند که تهیه برنامه جامع پیشگیري همچ
هاي علوم، بهداشت، آموزش  خانه توسط ستاد با جلب مشارکت وزارت

مهلت تهیه برنامه جامع پیشگیري هم . صورت گیرد... و پرورش و 
  .پذیر نیست، بهتر است مهلت بیشتر تعیین شود ماه امکان 3ظرف 

هم » پزشکان دوره دیده داراي مجوز یا«عبارت  :11در خصوص ماده 
  .اضافه گردد» هاي مردم نهاد درمان و کاهش آسیب سازمان«پس از 

  :یک تبصره به شرح زیر اضافه شود 15پیشنهاد شده که به ماده  
اي که به موجب  هزینه درمان و کاهش آسیب مطابق تعرفه: تبصره
نون توسط اي که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قا نامه آئین

هاي بهداشت، درمان و آموزش  خانه دبیرخانه ستاد با همکاري وزرات
رسد،  پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد می

معتادین اخذ  زا ،تعیین و توسط مراکز موضوع این بخش از قانون
  .شود می

عبارت » معاینه و آزمایش ادواري«سطر اول پس از  16در ماده 
  .آورده شود» ان خودکارکن«

ها نیز به عنوان  ها، معابر و پارك الزم است، خیابان :18در ماده 
هاي عمومی ذکر شود و در خصوص تعیین محدوده حریم در  محیط
نظر بر این است که تعیین حریم مفید و الزم نیست و بهتر  18ماده 

  :است حذف شود و لذا این ماده به شرح زیر اصالح گردد
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هاي  رکس با مصرف مواد موضوع این قانون در محیطه :18ماده 
هاي مسکونی، تجاري، اداري، مراکز آموزشی،  مجتمع: عمومی از قبیل

ها، مراکز اقامتی، اماکن ورزشی، تفریحی، فرهنگی، مذهبی،  هتل
براي دیگران ایجاد مزاحمت ... ها و  ها، معابر، خیابان ها، پارك پادگان

ن نزد ضابطان قضائی شکایت شود، ضابط نماید و بدین خاطر از آنا
قضایی مکلف است نسبت به تهیه گزارش اقدام و پس از احراز 

) 22(مدار موضوع ماده  مزاحمت مراتب را به واحد ویژه قضائی درمان
این قانون تقدیم نماید، در صورت اثبات مرتکب عالوه بر مجازات 

رقانونی و یا مقرر در سایر قوانین و مجازات مقرر براي مصرف غی
هاي زیر نیز محکوم  صدور حکم بر ترك اجباري اعتیاد به مجازات

  : شود می
 .بار اول به ده میلیون ریال جزاي نقدي

بار دوم به پنجاه میلیون ریال جزاي نقدي و در صورت تکرار براي بار 
سوم به بعد ضمن درج مشخصات و سوابق در بایگانی جنایی کشور، 

 .اعمال مجازات خواهد بود تعداد دفعات، ضرایب
» توسط«سطر دوم پس از اطالعات شخصی مذکور کلمه  19در ماده 

  .اضافی بوده و لذا حذف شود
  :به شرح زیر اصالح شود 24صدر ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در  :24مادة 
هاي  اظهارنظر کارشناسی خود براي اصالح و تغییر در فهرست

  :این قانون به ستاد براساس معیارهاي زیر اقدام نمایدضمیمه 
اي که به واسطه نوع و ماهیت ذاتی یا عارضی موجب وابستگی  ماده

 .جسمی یا روانی انسان به مصرف آن شود
وجود شواهد معتبر علمی و تجربی ناظر بر قابلیت سوءمصرف ماده در 

ترش مصرف انسان و یا به مخاطره افتادن سالمت عمومی در اثر گس
 .نابه جاي آن

المللی مورد پذیرش جمهوري  مواد موضوع معاهدات و توافقات بین
گردان و  اسالمی ایران در زمینه کنترل موادمخدر و روان

 .هاي مربوطه سازه پیش
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المللی مورد پذیرش جمهوري  ربط بین اي که با اعالم مراجع ذي ماده
واد مخدر نظیر المللی کنترل م اسالمی ایران نظیر هیأت بین

کمیسیون مواد مخدر، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل 
المللی محسوب و پیرو مراحل  متحد در زمره مواد تحت کنترل بین

 . شود الزم قانونی به عنوان ماده موضوع این قانون تصویب و اعالم می
ه کار ساز در ساخت مواد موضوع این قانون ب موادي که به عنوان پیش

 . روند می
اضافی است و لذا » آنها«پس از کلمه همچنین  ،سطر دوم 25ماده 

هاي آن به شرح زیر  و تبصره 25پیشنهاد شده، متن ماده . حذف شود
  :انشاء گردد

تولید یا ساخت یا ترکیب یا خرید یا ورود یا عرضه یا عرضه  :25ماده 
ا توزیع یا صدور براي فروش یا فروش یا ارسال یا حمل یا نگهداري ی

یا ترانزیت یا مصرف و یا سایر اقدامات و معامالت مواد موضوع این 
هاي  قانون حسب مورد براي مصارف علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه

هاي اولیه تولید دارو  مصوب درمان و کاهش آسیب و یا فرآورده
مستلزم اخذ مجوز مخصوص و پروانه و موافقت قبلی براساس 

هاي بهداشت،  خانه ي که بنابر موضوع به پیشنهاد وزارتا نامه آئین
درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات و 

آوري، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، صنایع و معادن به تصویب  فن
  .رسد، مجاز است ستاد می

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با : 1تبصره  
متناسب با نوع مواد مصرفی نسبت به  11تبصره یک ماده  رعایت

تأمین و عرضه داروهاي جایگزین حاوي مواد موضوع این قانون براي 
اي که به تصویب ستاد  نامه درمان و کاهش آسیب مطابق آئین

  .رسد در اختیار مراکز مجاز قرار دهد می
ل گمرك مکلف است نسبت به کنترل مبادي رسمی انتقا: 2تبصره 

اقالم به کشور و یا خارج از کشور تدابیر الزم براي نظارت و کشف 
هاي غیرقانونی را اتخاذ نموده و سریعاً مراتب انتقاالت  محموله
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ترین واحد پلیس تخصصی اعالم  غیرقانونی و یا مشکوك را به نزدیک
  .نماید

مورد بحث قرار گرفته و  41از نظر اغلب کارشناسان و داوران، ماده 
اي جداگانه براي مجازات شالق  غالب این است که ذکر مادهنظر 

مناسب نیست، برخی بر این باورند که این مجازات بهتر است در ذیل 
آورده شود و  40تا  35و  33تا  30مواد مربوط به آن یعنی مواد 

تأثیر بودن آن تأکید  برخی نیز بر حذف مجازات شالق به دلیل بی
  .دارند

ه به صدر ماده که در مورد اتباع ایرانی است، ذکر با توج 45در ماده 
  . در سطر دوم اشکال ویرایشی دارد» در مورد اتباع ایرانی«مجدد 

چنانچه ضرورتی بر الحاق به پرونده متهم وجود «پس از  49در ماده 
  .تصریح شود» پس از بررسی و حکم قضایی«عبارت » نداشته باشد

. اضافی است 50ر دوم ماده واژه مرتکب در ابتداي سط :50ماده 
اي براي  همچنین نظر بر این است که به دلیل وجود قانون جداگانه

  . شویی، بهتر است به قانون مذکور ارجاع داده شود مجازات جرم پول
نظر براین است که این ماده تکراري است و  :55در خصوص ماده 

ر ذیل ماده اي د ادغام شود و یا به صورت تبصره 54تواند با ماده  می
  . ذکر شود 54

ارزیابی شده و نظر بر این است  43نیز به نوعی تکرار ماده  58ماده 
در یک ماده مورد بحث قرار گیرد و » معاونت در جرم«که موضوع 

  .مجازات  آن مشخص گردد
» مشاغل حساس دولتی«به » حساس دولتی«عبارت  : 59ي  ماده

نیز تعریف نشده و بهتر به عالوه مشاغل حساس دولتی  .اصالح شود
  .است در غالب یک تبصره محدودة این مشاغل معین شود

مبتنی بر استدالل زیر بر حذف آن  59ي  نظر دیگر در خصوص ماده
با توجه به وجود قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  .تأکید دارد

و همچنین مقررات مربوط به آزادي مشروط در قانون  67مصوب 
  .زائد است 59ي  ی، وجود مادهمجازات اسالم
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به » عامداً«عبارت »  عالماً«در ابتداي ماده بعد از کلمه :  65ي  ماده
  .اضافه شود» مباشرت یا معاونت«

حذف گردد، همچنین » و«حرف » قانون«در سطر اول بعد از کلمه 
نیز » اشیاء«، »مدارك«، »اسناد«، »ادوات«بعد از کلمات » و«حرف 

 .تر گردد ماده رساتر و روانحذف شود تا متن 
  .اصالح شود»  مواجهه«به »  مواجه«، کلمه 65ماده  3تبصره

  : به شرح زیر مطرح شده است 66اصالحات در مورد ماده 
وظیفه مبارزه با کلیه جرائم موضوع این  65از آنجا که طبق ماده  

 66در صدر مادة بنابراین  ، قانون به نیروي انتظامی واگذار گردیده
ضمن هماهنگی با «عبارت » مکلف است«هتر است پس از عبارت ب

  .اضافه گردد» نیروي انتظامی
حذف و به جاي » منهدم نموده«همچنین پس از عبارت تعقیب، واژه 

آن توقیف و مواد مکشوفه را به همراه اطالعات به دست آمده و 
صالح قضایی تحویل داده اضافه  عوامل دستگیر شده به مراجع ذي

  .شود
نظر داوران بر این است که موضوع مندرج در  73در خصوص ماده 

 بنابراین ،بینی گردیده این ماده، در قانون آئین دادرسی کیفري پیش
نیاز به درج این ماده در قانون نیست، لذا بهتر است این ماده به 

  .همراه تبصرة آن حذف گردد
ر هیچ یک از قرار مذکور د«عبارت :  74پیشنهادات اصالح براي ماده 

حذف و به منظور » ماه قابل تبدیل نیست مراحل رسیدگی تا یک
قانون آئین دادرسی کیفري، به عبارت  35هماهنگی این ماده با مادة 

و تا صدور حکم بدوي ادامه خواهد یافت مشروط «: زیر جایگزین شود
به این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی 

در صورت صدور حکم بدوي مبنی بر محکومیت، . نکندتجاوز 
 » .بازداشت تا صدور حکم قطعی و اجراي حکم ادامه خواهد یافت

قانون آئین دادرسی کیفري  35در بند ب مادة  3بخشی از  بند 
لذا . نیز نیاز به اصالح دارد 3بینی شده است و بخش دیگر بند  پیش
 . ن شودفعلی حذف و عبارت زیر جایگزین آ 3بند 
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این نظر مطرح گردیده که ممکن است متهمین  :75در خصوص ماده 
در حد فاصل بین ارتکاب جرم تا زمان دستگیري اقدام به انتقال 

براي . اموال خود به نام همسر و فرزندان یا بستگان خود نمایند
اي اضافه شود تا این  جلوگیري از خدعه مرتکبین بهتر است تبصره

 . شوند 75ماده اموال نیز مشمول 
  : پیشنهادات زیر مطرح شده است 76در خصوص ماده 

 .روز تقلیل یابد 20یا  10مهلت اعتراض به قرار  به 
تصمیم دادگاه در این خصوص و «یعنی عبارت  ، بخش انتهایی ماده

زیرا معموالً رأي دادگاه در رسیدگی به . الی آخر، حذف گردد» ...
 . از سوي دادسرا قطعی است اعتراض نسبت به قرارهاي صادره

 :عبارت زیر به انتهاي ماده افزوده گردد
در صورت نقض قرار دادسرا و یا صدور حکم قطعی مبنی بر برائت «

  » .متهم، کلیه اموال توقیفی تحویل مالک خواهد گردید
جهت جلوگیري از خدعه  75پیشنهاد ارائه شده در خصوص ماده 

نام بستگان در این جا نیز مصداق  مرتکبین در انتقال اموال خود به
 .کند پیدا می

براي مردم این تکلیف تعیین شده که  77ماده  4در تبصره   : 77ماده 
نمایند و از صحت و مشروعیت آن اطمینان   در معامالت خود مداقه

ي یک ماده از  این تکلیف به جهت این که در تبصره. حاصل کنند
لذا الزم است این . وردار نیستقانون، ذکر شده از ضمانت اجرا برخ

الزام از طریق مکلف نمودن دفاتر ثبت اسناد و مشاوره امالك و 
هاي معامالت ملکی به قید تعهدي در اوراق معامالتی خود  بنگاه

  .صورت گیرد
در مورد کشف اموال جدید پس از صدور حکم، نظر بر این  :78ماده 

یقات مقدماتی مربوط است که این مسئله به قصور و نارسایی در تحق
ي اموال مشمول صدور حکم قبل از صدور آن  شود و لذا باید همه می

به عالوه ممکن است محکوم علیه اموالی را پس از . شناسایی شوند
صدور حکم، دارا شده باشد که نباید مشمول صدور حکم شود، لذا 

  : پیشنهاد زیر مطرح شده است
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حذف و عبارت » باشدبایستی  مشمول در محکومیت می«عبارت 
. جایگزین گردد» مربوط به دوران قبل از صدور حکم قطعی باشد«

اضافه و » بدوي«واژة » حکم«ضمناَ در عبارت سطر دوم بعد از 
حکم اصالحی از حیث قابلیت «: عبارت زیر به انتها افزوده گردد

  » .تجدید نظر خواهی، همانند حکم صادرة اول خواهد بود
نظر بر این است که، انجام تحقیقات مقدماتی  :79در خصوص ماده 

راجع به جرم بدون اطالع متهم و وکیل او ممکن است شائبه تضییع 
قانون  128لذا براساس ماده . حقوق متهم را به همراه داشته باشد

آئین دادرسی کیفري و تبصرة آن که تکلیف این امر را مشخص 
  .اند مطرح نموده را 79کرده، داوران محترم پیشنهاد حذف مادة 

پیشنهاد گردید که ضرورتی به تغییر سیستم  : 81در خصوص ماده 
رسد و  قضایی کشور در امر رسیدگی به جرائم مواد مخدر به نظر نمی

محاکم فعلی انقالب با صالحیتی که دارند بهتر است همچنان به کار 
بینی سه قاضی  اما در خصوص تعدد قاضی، پیش. خود ادامه دهند

هر شعبه جهت رسیدگی به جرائم موضوع قانون پیشنهادي در  براي
لذا با پذیرش این . کاهش میزان اشتباهات قضایی، مفید و مؤثر است

بینی شده در متن ماده  بخش از ماده پیشنهاد شد، سایر موارد پیش
  .این ماده نیز حذف گردد 2اصالح شده و تبصرة  81

اد داوران بر این است که در خصوص مصادره اموال، پیشنه :83ماده 
چون کلیه اموال متهمین پس از محکومیت به موجب حکم دادگاه 

شود، لذا اموال دیگري براي جایگزینی به جاي اموال تلف  مصادره می
مضافاً این که در صورت مصادره اموالی . ماند یا مصرف شده باقی نمی

گردد و  یکه قبالً تلف یا مصادره شده موضوع مصادرة آنها منتفی م
لذا پیشنهاد شده عبارت . کند جایگزینی اموال دیگر، مصداق پیدا نمی

موضوع «و نیز عبارت  83در سطر اول و سوم از مادة » و یا مصادره«
» مزبور«از سطر دوم مادة یاد شده حذف و واژة » حکم مصادره
  .جایگزین شود
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ر بینی حق اعتراض و تجدیدنظ با توجه به این که پیش :84ماده 
امري غیراصولی ) دادستان(العموم  خواهی براي ستاد با وجود مدعی

  .حذف شود 84است، لذا پیشنهاد گردیده جملۀ انتهایی ماده 
تري نسبت به  در این ماده براي مباشر مجازات سنگین: 87ماده 

معاون تعیین شده که غیراصولی و غیرمتناسب قلمداد شده و 
زات کالهبرداري حذف و محکومیت ، مجا2در تبصره : پیشنهاد گردید

به جزاي نقدي کمتر از حد تعیین شده در صدر ماده براي مباشر 
  .البته با تعیین میزان آن جایگزین گردد

اختیار تخفیف در مصادره اموال داده  95ماده  1در بند : 95ماده 
. ، سلب شده بود87شده است در حالی که این امکان به موجب ماده 

 87است ولی با این قید که ماده  95ماده  1تأیید بند  نظر داوران بر
  .با هم هماهنگ شوند) 87و  95(نیز اصالح گردد تا این دو ماده 

هاي آن  ، این است که این ماده و تبصره95نظر دیگر در مورد ماده 
تر از حد متعارف است و شیوه مناسبی براي  بسیار طوالنی

در یک بند جهات مختلف  نویسی نیست، لذا پیشنهاد شده قانون
و در یک بند ... تبدیل یا تخفیف مجازات به صورت الف ـ ب ـ ج و 

دیگر حدود و میزان تخفیف یا تبدیل مجازات با اعالم حداقل و 
بینی شود تا دادگاه خود با توجه به نوع و میزان  حداکثر پیش

همکاري متهم و این که این همکاري قبل یا بعد از دستگیري یا 
ر حکم قطعی بوده است، متناسب با همان، یکی از موارد تخفیف صدو

همچنین گفته شده که . یا تبدیل مجازات را انتخاب و اعمال نماید
ذکر موارد آزادي مشروط در این ماده، با توجه به این که این ماده 

زیرا آزادي . باشد مربوط به تبدیل و تخفیف مجازات است، صحیح نمی
بدیل مجازات دو مقوله متفاوت از یکدیگرند و مشروط و تخفیف و ت

اي جداگانه پس از این ماده  پیشنهاد شده که آزادي مشروط در ماده
  .بینی گردد یا قبل از آن پیش

پیشنهاد حذف این ماده با توجه به تکراري بودن  : 96در مورد ماده 
هاي الزم به  بینی آن و این که در قوانین فعلی در این خصوص پیش

  .آمده، مطرح شده است عمل



  
 �31  

 

 

چرا که در زمینۀ  است ،نظر برحذف این ماده  :97در خصوص ماده 
از . صالحیت ذاتی، در قوانین و مقررات فعلی تعیین تکلیف شده است

رویه  دادرسی کیفري و نیز رأي وحدت قانون آئین 219جمله ماده 
نان دیوان عالی و همچنین در الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوا

  . باشد که در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد، تصمیماتی مدنظر می
موارد زیر از  ،و اصالحات مورد نظر 99در خصوص اشکاالت ماده 

  : طرف داوران در جلسات مطرح شده است
پیشنهاد شده، در قانون مبارزه با مواد مخدر ضابطه تکرار جرم،  - 1

در . قبلی تعریف شود ارتکاب مجدد پس از اجراي کامل مجازات جرم
زیرا هدف از اجراي مجازات، اصالح . غیر این صورت تعدد تلقی گردد

مجرم است و اگر بعد از اجراي مجازات، مجرم مجدداً مرتکب همان 
جرم گردید باید به عنوان تکرار جرم، مشمول تشدید مجازات شود نه 

باید  از همین روي، میزان تشدید مجازات در تکرار جرم. قبل از آن
  .بیشتر از میزان تشدید در تعدد جرم باشد

در انتهاي این ماده، اعمال تخفیف در مورد تکرار جرم، بالمانع  - 2
تبدیل  109ماده  1دانسته شده است، در حالی که به موجب بند 

مجازات که آن هم به نوعی تخفیف به حال مجرم است در تکرار جرم 
از حیث شیوة اعمال با  ممنوع گردیده، هر چند تخفیف و تبدیل

یکدیگر متفاوتند ولی هر دو به نوعی، تخفیف به حال مجرم تلقی 
شود، لذا پیشنهاد شد، اگر قرار است اعمال تخفیف براي تکرار  می

مجاز باشد، براي تبدیل مجازات نیز مجاز شود و اگر قرار بر این است 
مجازات که تبدیل مجازات در مورد تکرار جرم ممنوع گردد، تخفیف 

  .ممنوع شود
هاي تبلیغاتی بسیار وسیع  با توجه به این که دامنه فعالیت :104  ماده
گردد و معلمان، مداحان،  و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می است

همگی ممکن است مشمول اشخاصی ... واعظان، اساتید، پزشکان و 
با شوند که به نوعی در ایجاد نگرش و آگاهی در جامعه نقش دارند و 

توجه به این که وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، 
اي، ویدیویی، سینما، تئاتر، روزنامه، مجله، کتاب و  هاي ماهواره شبکه



  
   ... ارزیابی تناظر  �32
 

 

توانند نقش زیادي داشته باشند، لذا  همگی در زمینه تبلیغ می... 
پیشنهاد شده که ابتداي . شود با مشکل مواجه می 104اجراي ماده 

  : ین صورت محدود شودماده به ا
رسانی چنانچه به  هر شخص داراي پروانه فعالیت تبلیغاتی یا اطالع«

هر طریق، هر یک از جرائم موضوع این قانون را تبلیغ نماید، به جزاي 
  »  .شود محکوم می...... نقدي از 

چون تکلیف تعیین مبلغ ریالی حبس بدل از جزاي نقدي  :110  ماده
بینی  پیش 1378محکومیت مالی مصوب  در قانون نحوه اجراي
  .بهتر است حذف شود 110گردیده است، لذا ماده 

کارشناسان براین باورند که انتخاب فرمانده  112:در خصوص ماده 
نیروي انتظامی به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر مانع از 

  .شود هاي کلی نظام در این زمینه می تحقق اهداف سیاست
بر این است که مبارزه قاطع و جامع با مواد مخدر مستلزم  استدالل

باشد و به ویژه  هاي کاهش تقاضا و کاهش عرضه می فعالیت در عرصه
هاي کاهش تقاضا و ایجاد بستر فرهنگی الزم  تنظیم و اجراي برنامه

هاي موجود در جامعه نسبت به مواد مخدر و  براي تغییر نگرش
لف به ویژه نوجوانان و جوانان حائز جلوگیري از گرایش اقشار مخت

شود جز با مدیریت  اهمیت فراوان است و این مطلوب حاصل نمی
  . علمی بر ستاد مبارزه با مواد مخدر

جمهوري  پیشنهاد براین است که دبیر ستاد، حکم معاونت ریاست
داشته باشد و از میان متخصصین که تجربه کافی در این حوزه را 

در صورت ایجاد چنینی شانسی براي دبیر . گرددداشته باشد انتخاب 
توان انتظار داشت وي بتواند تا  ستاد مبارزه با مواد مخدر می

هاي اجرایی، نیروي انتظامی و  هماهنگی الزم بین قوه قضائیه، دستگاه
را جلب نموده و با قوت و سرعت الزم بتواند نسبت به اتخاذ ... 

پیشنهاد شده  112ماده  3ه در خصوص تبصر .تصمیمات اقدام نماید
  . باشد که نظام اداري و استخدامی تابع قانون خدمات کشوري 

  :نظرات زیر مطرح شده است :113در خصوص ماده 
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تواند در هم ادغام  از حیث محتوا شبیه است و می 6با بند  1بند 
 .شود

ضمانت اجراي عدم حضور اعضاء ستاد و یا  -1در خصوص تبصره 
 .ي مصوبات ستاد معلوم نیستضمانت عدم اجرا

 .مرجع تشخیص مطابقت مصوبات ستاد با قانون مبهم است
گفته شد که نظارت بر عهده مجمع تشخیص  115:در خصوص ماده 

مصلحت تصریح شود، بدیهی است که این مرجع، نهادي را به این 
  .منظور موظف خواهد نمود

ها مکلف  نظر بر این است که چون شهرداري :117در خصوص ماده 
شدند با ستاد در امر مبارزه با مواد مخدر هماهنگ عمل کنند، 

اي  موجب بهبودي ساختار و هماهنگی است اما بهتر است تبصره
ها در این زمینه  نامه فعالیت شهرداري اضافه شود و طی آن آئین

ها تهیه شود و پس از تصویب در  توسط شوراي عالی اسالمی استان
  .هاي کشور اجرا شود در کل استان ستاد به صورت هماهنگ

این ماده  4نظر کارشناسان براین است که بند  :119در خصوص ماده 
استدالل براین است که براساس قوانین عمومی از جمله . حذف شود

ها و وجوه حاصل از فروش  قانون محاسبات عمومی، کلیه جریمه
بودجه سپس در قوانین . اي به خزانه واریز گردد اموال مصادره
بینی گردد که درصدي از این وجوه در اختیار ستاد  سنواتی، پیش

هاي ناظر بهتر  در این صورت دستگاه. مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد
هاي کشور را به  توانند وظایف مربوط به نظارت بر درآمد و هزینه می

  .شود انجام رسانند و باب هرگونه افراط و تفریط بسته می
گفته شده که صدر ماده توضیح واضحات است  :120 در خصوص ماده

و نیازي به مطرح شدن در قانون نیست، همچنین در خصوص موارد 
  .      انصراف نیز نظر بر این است که بهتر است این موارد احصاء شوند





  
  
  
  

  پیوست یک
  هاي کلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر،  سیاست

  سازهاي آن روانگردان و پیش
  
ها و اقدامات غیرقانونی  ي فعالیت ي کلیه ي فراگیر و قاطع علیه مبارزه ـ 1

سازهاي آنها از قبیل کشت، تولید،  گردان و پیش مخدر و روان مرتبط با مواد
  .ي مواد عرضه ورود، صدور، نگهداري و

ي فراگیر از امکانات اطالعاتی، نظامی،  تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده ـ 2
ها و مقابله با عوامل  قضایی براي شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه انتظامی و

سازهاي  گردان و پیش المللی مرتبط با مواد مخدر و روان اصلی داخلی و بین
  .آنها

هاي کنترلی و  ها و مکانیزه کردن سامانه ي یگان تقویت، تجهیز و توسعه ـ 3
کشور و جلوگیري از  به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي تمرکز اطالعات

سازهاي آنها و  گردان و پیش مواد مخدر، روان اقدامات غیرقانونی مرتبط با
در نیروي انتظامی و سایر  تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر

  .ربط هاي ذي دستگاه
هاي ناشی از  راهکارهاي پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب اتخاذ ـ 4

گیري از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید  گردان با بهره نمواد مخدر و روا
مردم و اقدامات فرهنگی، هنري، ورزشی، آموزشی و  بر تقویت باورهاي دینی

 .آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی تبلیغاتی در محیط خانواده، کار،
ز در سازهاي آنها ج گردان و پیش انگاري مصرف مواد مخدر و روان جرم ـ 5

  .هاي مصوب درمان و کاهش آسیب صنعتی و برنامه موارد علمی، پزشکی،
و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ  ایجاد ـ 6

  :با هدف تدابیر علمی جامع و فراگیر
  .کنندگان درمان و بازتوانی مصرف -  1- 6
  .ها کاهش آسیب -  2- 6
  .مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر جلوگیري از تغییر الگوي -  3- 6
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هاي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به  تدابیر الزم براي حمایت ـ اتخاذ 7 
ي  ي اشتغال، اوقات فراغت، ارائه گردان در زمینه روان مواد مخدر و انواع

هاي حقوقی و اجتماعی براي افراد  خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت
  .هاي آنها هبازتوانی شده و خانواد

اي و جهانی مرتبط با مواد مخدر و  و ارتقاء دیپلماسی منطقه تقویت ـ 8
  :گردان در جهت روان

  .هدفمند کردن مناسبات - 1 -  8
  .ها و اقدامات مربوط گیري ها، تصمیم سازي مشارکت فعال در تصمیم - 2 - 8
صادي امکانات فنی، پشتیبانی و اقت برداري از تجارب و بهره - 3 - 8

  .المللی هاي بین کشورهاي دیگر و سازمان
اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت مواد  ي فراهم کردن زمینه -  4- 8

  .مخدر
ها در  تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي مردم و خانواده اتخاذ ـ 9

  .آسیب و درمان معتادان هاي پیشگیري، کاهش زمینه
اي در امر  هاي بنیادي، کاربردي و توسعه ي مطالعات و پژوهش توسعه ـ 10

گردان و پیشگیري و درمان معتادان با تکیه بر  مخدر و روان مبارزه با مواد
 . ربط در کشور هاي علمی و تخصصی ذي از ظرفیت دانش روز دنیا و استفاده

گردان به  ارتقاء و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روان ـ 11
ها و  هاي کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت یاستس منظور تحقق

ي اقدامات اجرایی و قضایی  عملیاتی و کلیه هاي هماهنگی در اتخاذ سیاست
  .حقوقی و
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  1پیوست دو

  متن پیش نویس اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر، 
  1387- 11-20ویرایش سوم، 

  
  و پیش سازهامتن اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر، روان گردان 

  
  

  

                                                        
  :براي مطالعه متن قانون به این پژوهش مراجعه شود-1

ارزیابی اثر بخشی سیاست هاي کاي مبارزه با مواد مخدر در پیش نویس اصالح قانون ) 1388(معصومی راد،رضا 
خانه مجمع تشخیص مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها و پیش ساز ها ،کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیر 

   .مصلحت نظام


