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.ين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدابراي اطالع از ديگر مقاالت نويسنده در
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 مقدمه
كه هر است اصلي، مخدر بودن يا نبودن مواد مكشوفهيدر مواجهه با مواد مخدر، مسأله

ميي آثار؛ضابطه اي براي آن تعريف شود به دنبال به.آورد خاص  سؤال، ساده است اما پاسخ

به نظر مي كه مقداري. رسدآن بسي دشوار به هر صورت مسأله اين است  مواد به ظاهر مخدر

 معادل وزن ظاهري آن،؛تلقي شود» مخدر« كه اگر شودنحو از شخص يا اشخاصي كشف مي

چه مبنا؛افزايدبر بار مسؤوليت كيفري متهمان مي يي مخدرهي ديگر مانند ميزان مادهي اما چنان

و خالص موجود در آن، مالك عمل باشد ميي ناخالص به اندازه؛فعال وجود از بار گناهان هاي

در. شودمتهم كاسته مي حال چه بايد كرد؟ كدام مالك را بايد پذيرفت؟ طبيعي است كه

و مرجع پاسخ گويي به چنين سؤاالتي است .كشورهاي داراي حقوق موضوعه، قانون منبع

از اوج اين بحث نيزيبه آن رجوع كرد كه البته در كشور ايران نقطهدبايفلذا در گام نخست

آنب بدين سبب كه قانونگذار محترم،.همين قانون نشأت گرفته است رغم اهميت اين موضوع،

كه قانون ساكت است و آنجا به روح قانون، الزم؛را به سكوت برگزار كرده  پس،.است رجوع

و در اثر مطالعات فراوان روي آن، حكم موضوع پيش رو را بايد در زرادخانه ي حقوق برد

به گواه بسياري از پرونده هاي قضايي موجود، تقريباً. كرد استخراج متناسب را خالصه آن كه،

به  براي سوداگران مرگ، يك آرزو يا مزيت بزرگ به شمار» مواد مخدر خالص«دست يابي

و جاي خود را به مي كه رفته رفته خود را از دسترس بسياري از افراد خارج ساخته آيد

كناخالصي به اين. هستند» غير مخدر« اما در واقع،» مخدر«ه به ظاهر، هايي داده است توجه

و جانب عقل حكم استامر، جهت تمييز سره از ناسره از نظر عقلي هم بسيار واجد اهميت 

به حال خود واگذاشتمي كه قانون بيمار را نبايد همچنان كه بيماري آن، دامان. كند اي بسا

به غير حق بگ و آلوده كندبسياري از افراد را و قواي نظام. يرد بنابراين بايد از تمام ابزار

ي قانونگذاري در اين موضوع، تحوالت قانوني، نحوه قانونگذاري، حقوقي كشور از قبيل سابقه

و فقهيمعاهدات بين موارد. جهت رفع اين نقيصه كمك گرفت...و المللي، مباحث اصولي

به اين هاي ذهني نگارنگفته شده، بيانگر دغدغه و تالش او در يافتن صحيح ترين پاسخ ده

كه  و صدور رأي نسبت به جرايم مواد«سوال است و دادگاهها، در مقام رسيدگي قضات

مخدر، براي تعيين ميزان دقيق مواد مخدر مكشوفه، كه مبناي ميزان مجازات است، آيا مكلف 

و يا بايد بر  ي همان مقدار مواد ظاهري، پايهبه صدور رأي بر اساس ميزان خالص مواد هستند

به»!صرف نظر از ميزان خلوص آن ها، مبادرت به صدور رأي نمايند؟ نزديك ترين فرضيه

و هر آن چه ظاهر  كُنه موضوع نهان است كه حقيقت در  لزوماً؛استذهن نيز اين است

مي. حقيقت نخواهد بود به نظر كه كنكاش در افكار قانونگذاربه ديگر سخن،  به سود رسد

. خالصِ مواد مخدر پايان پذيرد
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به سؤال لزوم تعيين خلوص مواد مخدر: تعريف نقطه ثقل اغلب اختالف نظرها در پاسخ

و برداشت هاي متفاوت از واژگان  به آن، تعريف ها به. است» مواد مخدر«در جرايم مربوط

گشودديگر سخن هر تعريفي از اين واژگان، ارايه به اصل بدون شك در موضع يري نسبت

به نتيجه گيري پايان نوشتار موكول. گذاردمسأله، تأثير اساسي مي پس تعريف صحيح از آن

و در اين قسمت تنها مقدمات الزم برا ميي آن تعريف، ارايخواهد شد » مخدر«يواژه.شوده

خ ي به معناي.د.اسم فاعل باب تفعيل از ريشه و . است)1جط،يالمعجم الوس(»بي حس كننده«ر

و ريشه است كه«يعني» مواد مخدر«بنابراين از نظر لغوي،. تخدير نيز مصدر همين باب آنچه

به عنوان نشئه كننده»بي حس كننده و كه نشئه آور باشد چه به آن است كه در اصطالح عوام

و استعمال شده باشد، مواد مخدر گويند . شناخته

شآشكا» مواد مخدر«حال كه معناي لغوي و موقع اين مفهومد؛ر  بايد مفهوم اصطالحي آن

به معناي لغوي اش بررسي شدشودنسبت به كليد حل مسأله نزديك تر تاكنون. تا بتوان

و كنوانسيون هاي مختلف آمده است  تعاريف اصطالحي متعدد از مواد مخدر در كتب، قوانين

به ذكر چند نمونه از آنها پرداخته مي : شودكه

و معناير داراي معنامواد مخد به موادي) opium(مخدر در معناي عام.ي خاص استيي عام

ميگفته مي شود اعم از اينكه قانون استعمال آنها شود كه سبب حالتي متضاد با حالت هوشياري

كه مصرف آنها تغييراتي. باشدكرده را ممنوع يا مجاز  اما معناي خاص آن شامل موادي است

ميدر كاركرد بيولوژي به وجود و قانونگذار، استعمالك بدن  آنها را ممنوع كرده است آورد

)Illict drug()،52: 1386زراعت(.

كرده است» مواد مخدر«المللي نيز در قالب كنوانسيون هايي سعي به تعريف بينيجامعه

ها.ي ذكر مصداق دارندكه البته عمدتاً جنبه كه فهرست يه كردهي جامع اراياما از آن جهت

و تعييني گام؛اند و آزمايشگاه ها در تشخيص  بلند در راستاي كمك رساني به قانونگذاران

ميمواد مخدر برداشته كه در اين بحث بسيار به طور مثال معاهده واحد. تواند راهگشا باشداند

كه به تعاريف در ماده؛كه ايران نيز به آن پيوسته است1961مواد مخدر ي يك خود

تعريف كرده»ي«را ذيل بند»ي مخدرماده«ي طالحات اختصاص يافته اين گونه واژهاص

.2و فهرست شماره1ي مخدر، يعني هر يك از مواد مندرج در فهرست شماره ماده«. است

و صنعتي، پيرو همين موضوع، بند كنوانسيون سازمان ملل«ي اول ماده»س«اعم از طبيعي

و داروهاي روان گردان متحد براي مبارزه با قا مي» 1988چاق مواد مخدر :دارداين گونه بيان

و يا تركيبي مشروحه در جداول« به معناي هر يك از مواد طبيعي  كنوانسيون2و1مواد مخدر

به مواد مخدر .»است 1972و پروتكل اصالحي آن مصوب 1961واحد مربوط
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 ايران در قانون اصالح قانون مبارزه با اين رويه درست همان شيوه اي است كه قانونگذار

به آن مصوب و الحاق موادي و در تبصره)م.م.م.ق.ا.ق(17/6/1376مواد مخدر اتخاذ كرده

مي9ماده  كه مقرر كه در تصويب منظور از مواد مخدر در اين قانون كليه«كند ي موادي است

به فهرست مواد مخدر ا1338نامه راجع ياو اصالحات بعدي آن وزارت بوسيلهحصا

و اعالم مي به عنوان مخدر شناخته و آموزش پزشكي .»شودبهداشت درمان

به اين فهرست ها به خوبي آشكار مي كه تمام اسامي مندرج در آنها نگاهي اجمالي كند

و شامل ناخالصي و تخديري دارند  اين،از طرف ديگر.ندشوهاي غير مخدر نميجنبه افيوني

ي مكشوفه، ممكن است تعدادي از اين مخدرات تركيب نكته را مي  رساند كه در يك محموله

و ميزان تركيب آن ها، اين مواد مورد آزمايش؛شده باشند كه جهت تعيين نوع  فلذا الزم است

.و بررسي قرار گيرند

كه در نكته ي مواد مخدر، المللي در زمينه كنوانسيون مهم بين2ي حايز اهميت آن است

يك» مواد مخدر«در كنار اصطالح» تركيب«طالح اص و بر هر و تعريف شده است ،آورده

ق.است جداگانه حاكمينظام يك«يكي در بند »ج«و ديگري در بند 1961كنوانسيون» ماده

مي1971ماده يك كنوانسيون مواد روان گردان كه هر دو تعريف در ادامه :آيد ميالدي

كه»ي تركيبواژه«: 1961نسيونماده يك كنوا»ق« بند- يعني يك مخلوط جامد يا مايع

ي مخدر وجود داشته باشد .در آن ماده

: يعني» تركيب« اصطالح 1971ماده يك كنوانسيون»ج« بند-

كه در آن يك يا چند ماده روان گردانيهر محلول يا مخلوط در هر وضع.1 ت فيزيكي

؛وجود داشته باشد

؛خوراكي) دوز( روان گردان به صورت مقدارك يا چند مادهي.2

و اصولي آن است كه معلوم» مواد مخدر«قدم نخست در تفسير اصطالح: بحث لفظي

ي حقايق استشود و يا اينكه. اين اصطالح از كدام دسته حقيقت عرفيه يا حقيقت شرعيه

. عرفي خاص بوده است، معناي عرفي عام يا معنايقانونگذاركدام معناي آن مد نظر 

كه حيات مواد مخدر، مسبوق بر وجود قوانين موضوعه يك. استواقعيت آن است پس از

اي از زمان وارد عرفي است كه در برههيحقيقت،توان گفت كه اصطالح مواد مخدرجهت مي

 اما نكته اينجاست كه بايد بررسي شود كدام معناي عرفي مد نظر قانونگذار؛ده استشقوانين 

و.تبوده اس و اگر بر گرفته از عرف خاص است،؛ا عرف خاصيمعناي آن در نزد عرف عام

به معنايي ترديد شود، راهكار.به كدام گروه تعلق دارد كه در استناد لفظي پس، آن هنگام

كه خاستگاه آن مشخص  نه دنياي شودصحيح آن است و  تا بتوان لفظ مربوط را به دنياي خود

. غربت برد
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به كدام حقيقت شود معلومدي مخدر نيز در هر كجا كه استعمال شود بايلفظ ماده كه

و شرعي متصل است چه مصرف كننده.عرفي يا قانوني » مواد مخدر« اي لفظ براي نمونه، چنان

بي گمان مقصود وي همان معناي مواد مخدر ظاهري است با تمام به كار بندد،  را

وي؛ناخالصي هايش كه مراد كه چرا و بيش از آن ، ماده قابل استعمال جهت تخدير است

مي. كيفيت اثر مواد را خواهان است؛خلوص مواد، مد نظر وي باشد خواهد اما در واقع جزء را

اما. همچنين است معناي متبادر از مواد مخدر در اذهان اغلب افراد جامعه؛كل را افاده كرده

و بلكه شايع است كشت كنندگان/ه ديگر سخن در نزد توليد كنندگانب. عكس اين قضيه ممكن

و لفظ جمع و ناخالص تحت يك معنا و يا قاچاق چيان مواد مخدر هرگز مواد مخدر خالص

و ناخالص به نمي به صورت عام براي هر دو نوع مواد خالص و قطعاً لفظ مواد مخدر را آيند

كه،. برندكار نمي  مسامحه پذيرفته باشد جايز است اما در در واقع استعمال لفظ مطلق تا آن جا

و تكليفي بر آن بار مي كه حق جاشودآن هنگام به بهي، همه چيز و  واقعي خويش باز گشته

به كارگيري لفظ، به نوع.كننداصل خود رجوع مي و قانوني، هر نوع ياز آنجا كه از نظر عملي

و تكاليف سايرين ارتباط يا اصطكاك پيدا مي  ديگر مجالي براي مسامحه نيست؛دكنبا حقوق

به خويشتن خويش براي تبيين هويت است .و در زمان ترديد، بهترين دست آويز، بازگشتن

مي»ي مخدرماده«يعني زماني كه قانونگذار لفظ جز چاره؛كندرا به طور مطلق ايراد اي نيست

هم آن كه به معناي اصلي اش باز گرداند كه قدر متقين نيز ميلفظ را ند به نحويكين را افاده

و عرف ها مواد كن همهيل؛دانندمي»ي مخدرماده«كه همگان مواد مخدر خالص را  ي اقشار

و كمال داخل در معناي مواد مخدر نمي به صورت تمام . دانندمخدر ناخالص را

و برگ هاي تاريخ را هرس و شاخ به گذشته باز گرديم به دنياكرداگر كه يه تا جايي

و خالص پيشينيان گام نهيم مي؛ساده در در كه در گذشته، مردمان دور دست، موادي را يابيم

كه البته اين. اندنند كه خاصيت نشئه كنندگي يا توان افزايي داشتهكعالم طبيعت كشف مي

و چون در اين عناصر طبيعي، ناخالصي يافت نمي ويژگي را مديون تركيبات ذاتي خود بوده اند

و تمييز آن از ساير انواع مشابه بر آن شد ، اغلب نام آن گياه را براي شناساندن منظور خود

و به علت كثرت. نهادند» كاركرد خاص« و اصولي، مجاز كل از جزء محقق شد از نظر لغوي

و از آن پس  استعمال، رفته رفته لفظ آن گياهان بر مواد مخدر اصلي موجود در آنها تعين يافت

ه اي كه بشر در نكته. شناخته شدند» مخدر« اي ذاتي نشئه كننده يا توان افزا، به عنوانماهيت

كه مردمان گذشته،  و با پيشرفت علم كيمياگري بدان دست يافت كه آن چه طول سال ها

عني،يي آنها، به واقع چيزي نيست جز آن عناصر شيمايي تشكيل دهنده؛اندشناختهمي» مخدر«

كه قوهاين رشته همواره به همراه داشته را مالكي وميي تمييز مخدر از غير مخدر داده است

از» ماده فعاله«يا» فرمول شيمايي«اين سنگ محك همان  كه حاكي انواع مخدرات است
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و بر آن ضمن عهد. استخاصيت آنها كه دانشمندان جهان از سراسر دنيا گرد هم آمدند امري

مي از جمله.زدندهاي متفاوت مهر تأييد نامه توان به دو معاهده مهم اشاره كردي اين معاهدات

 يكي معاهده واحد در باره مواد:كه به تصويب نمايندگان مجلس كشور ايران نيز رسيده است

و ديگري)7/4/1351( نيويورك كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده1961مخدر

با« و داروهاي روان گردان كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه  قاچاق مواد مخدر

به تاريخ» 1988 دسامبر20مصوب كنفرانس  ضمن ماده3/9/1370كه مجلس شوراي اسالمي،

به آن، رسميت قانوني بخشواحده د كه اتفاقاً مورد تأييد شوراي نگهبان نيزياي، الحاق ايران را

هاي فهرست هايي از مواد با فرمول واقع شده است كه در هر دو معاهدات، مواد مخدر را به

و ضمناً اعالم داشتهشيميايي خاص تعريف كرده كه حاوي مواد با فرمول اند كه تركيباتي اند

شيمايي غيرمندرج در اين فهرست ها، باشند، تابع مقادير مواد مخدري خواهد بود كه در 

به كار رفته است  ).نيويورك 1961 كنوانسيون4و3بند(ساختن اين تركيبات

و ارجاع كردن دست كم آن است كه قانونگذار با تهيه ي فهرستي از انواع مواد مخدر

كه منظور وي به مخاطبين خود القا كند كه مفهوم مواد مخدر به آن فهرست، درصدد آن بوده

كه  به از مواد مخدر، نه همان معناي عرفي عام آن بوده بلكه معنايي خاص در نظر وي است

آ و از اين طريق عرف خاص خود را بنا صراحت و حقيقتي قانوني را كردن را فهرست كرده ه

كه با وجود حقيقت قانوني، ديگر جايز نيست در به وجود آورده است ي علم شيمي بر پايه

به عرف عام استناد  و يا به مأخذي جز همان قانون رجوع كرد .كردمقام تفسير

ن خلوص مواد مخدرارزيابي داليل مخالفت لزوم تعيي
به بررسي داليل مخالفت لزوم تعيين خلوص مواد مخدر شوددر اين گفتار تالش مي

صف آراي و موافق در آوردگاه استدالل مقابل يكديگر و نظرات مخالف  كننديپرداخته شود

و پيروز ميدان را انتخاب به داوري نشسته .نندكتا تماشاگران اين رزمگاه، خود

دالي.1 به آن اشاره شده است، مصلحت جامعه استكي از اشكال از آنجا وارد. يلي كه

و كوبندهشودمي ي كيفري عليه مرتكبين كه ايشان مصلحت جامعه را منحصر در اقدام شديد

 حال آنكه حقوق كيفري مدرن هرگز مصلحت جامعه را از اين؛دانندجرايم مواد مخدر مي

و تحول خويش، گاهي مصلحت را در اقدام ماليم بلكه حتي در فراي؛نگردزاويه نمي ند توسعه

به سياست كيفري سخت گيرانه در قبال. دانديا مسامحه با متهمين مي در واقع، مخالفين، ميل

و موضع آنها شبيه به طرفداران نظريه است كه) zero tolerance(»تسامح صفر« جرايم دارند

و كنتر به نوعي سياست عمومي نظارت در. هاي اجتماعي خود هستندل بر بي نظميقايل البته

و با شدت بيش تر همچنان كه در متون خارجي هم ديده شده در تعاريف  مقياس بزرگ تر
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به: اندخود از تسامح صفر، اين چنين ذكر كرده خط مشي يا راهبرد عدم تحمل نسبت

 غير قانوني از طريق رفتارهاي نامطلوب از قبيل اعمال خشونت آميز يا مصرف مواد مخدر

.)35: 1388جوانمرد،(» تحمل غير ارادي ضمانت اجراهاي شديد براي ارتكاب اولين جرايم

 اي از جمله ارعاب عامي مزاياي ويژهسياست هاي شديد جنايي، هر چند در بردارنده

 منصرف.ي شدت برخورد، به عنوان مصلحت جامعه نيستند اما هرگز توجيه كننده؛باشندمي

ي قانون كيفري كردن مرتكبان جرايم از طريق تهديد مجازات، هم چنان يكي از اهداف عمده

، اين پرسش ممكن است مطرحيولي وراي رويكرد نظر.)????:pica,1989(شود محسوب مي

چه ميزان كه ضمانت اجراي كيفري تا ازيموثر در بازدارندگ» نيروي ضربه زنِ« شود  افراد

مي دهد؟ارتكاب به ،(» جرم تشكيل .)117: 1389پيكا

به جنبه ضمانت اجراهاي كيفري نبايد تا آنجا اهميت داد» سزادهي«ي همچنين با اين حال

و بازپذيري اجتماعي محكوم لطمه  كه به هدف ديگر مجازات يعني هدف سازگاري دوباره

كه در سامان دهي نحوه .)31: 1386بولك،( داده شده استي رفتار با بزهكار در اولويت قراربزند

كه لزوماً كه مصلحت جامعه در مواجهه با جرايم، مجازات آنها به نحوي است مضاف بر اين

ي اول نيازمند به مجازات مصلحت جامعه را محقق نمي سازد بلكه مصلحت جامعه در وهله

و كاركردهاي مجازات  به اهداف كه در گام دوم و عادالنه است  جمله سزادهي،ازمتناسب

و و ارعاب انگيزي و بازسازگاري اجتماعي بزهكار، عبرت آموزي تا جاي ممكن ... اصالح

ي عمل بپوشاند د اين استدالل كه عدم تعيين خلوص مواد مخدر،شبنابراين آشكار. جامه

و اي بسا كه معلوم شدن ميزان خالص مواد موافق با مصلحت جامعه است، مبناي علمي ندارد

مم كه تقصير به همان اندازه به نفع جامعه نيز باشد تا هر كس، .شود كند مجازاتيخدر

دليل ديگر مخالفت با تعيين خلوص مواد مخدر، اين است كه الزم بودن تعيين خلوص،.2

مياطاله و اضافه شدن هزينه ها را الزم به راستي كرامت. آيدي دادرسي و حقوق)dignity(آيا

ك ميميتحققه در دادرسي هاي كيفري اساسي بشر ! هرگز! نشيند؟يابند با چنين عواملي مقابل

كه اين گونه اقتضاء مي و«: كندكدامين مصلحت است جان انساني در اثر مجازات گرفته شود

به پايان رسد؟ و ارزان و كوبنده كه سنجش حقوق» در عوض، دادرسي، كوتاه عالوه بر اين

 ايراد ديگر نيز بر اين نظر وارد است؛.ي از بنياد با ايراد مواجه استبشر با چنين مالك هاي

و مالي براي دولت استي هزينهاعمال مجازات براي ساير جرايم نيز در بردارنده . هاي سياسي

هايمثالً مجازات اعدام از طرفي، برخورد.ا هزينه نگهداري طوالني مدت زندانيان در زندان

ميشديد با مجرمين مواد به بار به التفات همين مخدر، مجازات هاي سنگين تر را كه ما آورد

ي خود سهم و طوالني تر شدنيشدت، با واقعيت، به نوبه ي بيشتر  به سزا در تحميل هزينه

به مراتب كمتر از هزينه. فرآيند كيفري دارد به ديگر سخن، هزينه انجام آزمايش تعيين خلوص
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اي است كه در اثر عدم در در زندان براي آن ميزان حبس اضافهنگهداري محكوم به مواد مخ

مي. شود متحملدآزمايش باي كه شخص محكوم و اي صرف نظر از هزينه هاي معنوي پردازد

بسا هر يك روز، اضافه ماندن در بند اسارت با اعتقاد به ناحق بودن، وي را سال ها از 

و او را  به جامعه دور سازد به شهروندبازگشت اصالحي .ندك خطرناك ضد اجتماعيتبديل
كه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، مفهوم.3 مواد مخدر» عرفي«احتمال ديگر، اين است

كه در قانون» عرفي«كه قيد است به همين جهت است و سهواً از قلم قانونگذار افتاده است

اين احتمال،.شودهده نميمشا» عرفي«، قيد 1376اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

ميذهن را به ياد اصل عدم تقدير مي كه بيان مياندازد كه احتمال رود در كالم، كلمه دارد آنجا

 در اين هنگام،. ولي دليل بر تقدير در خود كالم وجود نداشته باشد؛يا جمله اي در تقدير باشد

و[» اصل، عدم تقدير است« وو در اين كالم، چيزي مقدر نشده كه منظور شارع بوده به آنچه

از ديگر سو، در حقوق.)90: 1385مظفر،(]شوددر قالب همين الفاظ بيان شده است، عمل مي

به عرف ممنوع است  پس) قانون اساسي36اصل(جزا، براي اثبات جرم بودن كاري، استناد

يادادرس نمي ، عملي را جرم بشناسد و رسوم  مجازاتي خارج از حدود تواند با استناد به عرف

كه در رد اين نظر. قانون براي اشخاص معين كند و ساده ترين دليلي از طرف ديگر، بهترين

ميمي كه بيان منظور از مواد«:ددارتوان آورد، نص صريح تبصره ماده يك همان قانون است

كه در تصويب نامه راجع به فهرست موادهممخدر در اين قانون، مخدر مصوبه موادي است

و آموزش پزشكي به يلهوسبو اصالحات بعدي آن احصاء يا 1338  وزارت بهداشت، درمان

و اعالم مي مي».شودعنوان مخدر شناخته كهاز اين تبصره فهميده اگر مواد مخدر: الف: شود

به فهرس يتعرفي، مدنظر قانونگذار بود، ديگر چه نيازي وجود دارد كه قانونگذار خود را مقيد

 قانوني بوده استيبه عكس، قانونگذار با اين فهرست، دقيقاً درصدد وضع حقيقت!ندكعلمي

ي ديگر كه عرف اگر مالك، عرف باشد ممكن است هر ماده:ب؛تا راه بر دخالت عرف عام

و مستوجب مجازات دانسته شود آن را مخدر مي داند، موضوع جرايم مواد مخدر قرار گيرد

كه چنين امري با تمام.آن ماده ذكري در فهرست قانون شده باشدبدون آنكه از   بديهي است

و اصول حقوق كيفري در تعارض است قسمت اخير تبصره، مقام تشخيص:ج؛مسلمات

به  و فهرستمخدر بودن يك ماده جهت ورود  مواد مخدر را در وزارت بهداشت درمان

كه داراي كارشناسان مت كه كارشناس آموزش پزشكي دانسته است نه اين خصص علمي است

. عرف باشند

كه ممكن است، براي رد لزوم تعيين خلوص به ماده.4  قانون اصالح قانون10گفته شده

و استعمال ترياك مصوب كه صريحاً مواد مخدر عرفي1338منع كشت خشخاش  استناد كرد

كه مالك بودن موادا. اين نظر هم با چند ايراد مواجه است. را مالك قرار داده است بتدا اين
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و تحمل بخشي از كيفر، در مخدر عرفي، يعني دخيل دانستن، ناخالصي ها در ميزان مجازات

برابر موادي كه نه تنها مخدر نيستند بلكه در هيچ كجاي قانون، مالك تعيين مجازات قرار 

 قانون تشديد مجازات«25شايد به همين دليل باشد كه قانونگذار آگاهانه در ماده. اندنگرفته

و اشتغال به كار و درماني به منظور مداوا و اقدامات تأميني مرتكبين جرايم مواد مخدر

و استعمال ترياك مصوب 19/3/1359 مصوب»معتادين ، نسخ قانون منع كشت خشخاش

مي1338  كند تا بدين وسيله هيچ گونه اثري از عرفي بودن مالك مواد مخدر در قانون را اعالم

به قانون واحد نيز نمي.به جاي نماند .تواند بدون دليل باشدرفتار دو گانه قانونگذار نسبت

مي1338پس اگر قانونگذار، قانون به مالك را نسخ اما فهرست آن را ابقاء كند، حتماً قايل

به مواد مخدر خالص(فهرست  و توجه بي) فرمول شيمايي  1338 اعتباري مالك قانونو

بو( آن» عرفي«ي پس حذف واژه. بوده است)دنعرفي و مقررات بعدي، حكايت از در قوانين

كه قانونگذار، مواد مخد »عرف« بر اينكهفمضا.ر خالص را مد نظر داشته استدارد

كه بيان شد به معناي عرف عام نيست بلكه عرف خاص مد نظر همان كه اصطالحاً، استگونه

مسيره .شوديي عقال ناميده

تع.5 ن درصد خلوص مواد مخدر نظريه شمارهيياحتمال ديگر براي عدم لزوم

در12/28385/83/140/م  است،14/6/83 صادره از سوي معاونت محترم دادستاني كل كشور

كه مجازات عمل، اعدام است يا متهم ادعاي ناخالص بودن موادكه اشعار مي دارد در مواردي

به ارجاع مواد جهت تعيين خلوص كند، قاضي را مطرح مي ي ما اينبه عقيده. استمكلف

؛ يعني تأكيد معاونت محترم دادستاني كل كشور بر لزوم تعيين استن خلوصيينظريه لزوم تع

به منع اين لزوميخلوص مواد مخدر در مورد اعدام ا ادعاي ناخالص بودن هيچ گونه داللتي

كه.در ساير مواد ندارد بر مخصوصاً اين ي مواد ناخالص واقعيت موجود داللت بر غلبه

به اتفاق اين ادعاها را موجب خواهد بود و كثرت نزديك گونه از طرف ديگر هيچ.خالص دارد

كه ادعاي ناخالصي كرده وجود ندارد كه براي وي ارجاع مواد به  خصوصيتي در متهمي

يا.شودآزمايشگاه نوعي امتياز تلقي   همچنين هيچ خصوصيتي در پرونده هاي موضوع اعدام

به آزمايشگاه ارجاع شود چون ميزان حبس ابد وجود ندارد تا گفته شود كه فقط اين موارد

كه مقدار.مجازات اهميت ندارد بلكه احراز موضوع، اهميت دارد ازي يعني همانگونه  خاص

 بر اساس ميزان مختلف مواد مخدر، مواد مستوجب حكم اعدام است، مجازاتهاي مختلف نيز

. شودتعيين مي

كه در پرونده به تنهايي ضمن اين و دستگاه قضا است كه ي حاكمه هاي كيفري، اين قوه

ميوظيفه و سرنوشت رسيدگي كيفري را نميي كشف حقيقت را بر دوش به دست كشد توان

ن و ي عدالت را اسير حيله و بدين سان فرشته و كرداي يرنگ مجرمين حرفهمتّهمين سپرد
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پس از اين منظر نيز دادگاه كيفري چون در مقام كشف حقيقت. ابتكار عمل را از او سلب كرد

به ايراد يا گوشزد طرفين  به هدف خود، نيازمند نه در مقام فصل خصومت، جهت نيل و است

و مستقالً مكلف به كشف حقيقت  به مرزو تحصيل دليل تا رسياستدعوا نخواهد بود دن

و پسنديده است . اقناع وجدان آزاد

به جلب نظر آزمايشگاه ندارند بلكه عدم توان گفت كه پروندهبنابراين نمي هاي ديگر نياز

به ساير پرونده به دادستاني كل يا ديوان عالي كشور تصريح كه آنها معموالً به خاطر آن است ها

اسارسال نمي به انتفاي موضوع و سالبه .تشوند

تع.6 ن درصد خلوص مواد مخدر، عدم تصريح قانونگذاريياز ديگر داليل مخالفت با لزوم

در» خالص«به قيد به.ستا» مواد مخدر«كنار واژه بودن در اين راستا نيز تصويب نامه راجع

مي2/5/1338فهرست مواد مخدر مصوب  كه در خصوص هيأت وزيران را گواه گيرند چرا

داشته چنانچه مقدار آن در مواد مكشوفه بيش از يك در هزار باشد در حكم كوكايين اعالم 

كه اين درصد را به بيست رسانده استو يا دربارهاستكوكايين خالص  .ي مرفين

كه هر گاه كسي بخواهد، لفظي را در معنايي استعمال كند، بايد پيش از ابتداي سخن اين

و  سپس لفظ را در معناي حقيقي يا مجازي آن آن، لفظي براي آن معنا وضع شده باشد

چه دليل؟» مواد مخدر«حال مراد قانونگذار در استعمال لفظ. استعمال كند به چه بوده است؟

و» غلط«اسناد  به تقبيح به قانونگذار، محكوم بودن استعمال اين لفظ نسبت به معناي مورد نظر

آ. رد است به كار رفته است) مواد مخدر خالص(نپس يا لفظ مواد مخدر براي معناي حقيقي

كه براي تشخيصيسنگ محك. مورد نظر بوده است) مواد مخدر ظاهري(و يا معناي مجازي

يكي از اين چهار مورداحقيقت از مجاز وجود دارد، و:استغلب  تبادر، عدم صحت سلب

و باالخره اطراد و عدم صحت آن كه. صحت آن، صحت حمل در نزد عقال، از نظر تبادر، آنچه

به ذهن مبتادر مي و نه شودپيش از هر چيز هنگام استعمال لفظ مواد مخدر ، مخدر واقعي است

ها.ناخالصي هاي ديگر كه استعمال لفظ مخدر براي ناخالصي و همان» غلط« چه اين باشد

ا ز گونه كه بيان شد، اسناد غلط به قانونگذار، قبيح است ديگر آن كه سلب لفظ مواد مخدر

به ناخالصي؛معناي مخدر بودن صحيح نمي باشد كه اين سلب، نسبت ها، صحيح در حالي

و عدم صحت. است همچنين است صحت حمل لفظ مواد مخدر بر آنچه نشئه كننده است

و توأم با ناخالصي از اين گذشته، اصول. حمل اين لفظ بر تمامي اجزاي مواد مخدر ظاهري

ال«اي هم چون،هيلفظ مي» حقيقهاصاله مينيز ما را در اين بحث ياري كند كنند يعني اصل اقتضا

و[كه كالم را بر معني حقيقي آن حمل كنيم  و آن احتمال وجود قرينه را احتمالي، سست

و در نتيجه معني مجازي منتفي مي .)1385،87مظفر،(]شودمرجوع فرض كنيم
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ص بودن را بر لفظ مواد مخدر وارد نكرده عامداً قيد خالو هم عالماً قانونگذار،بنابراين

به تصريح چنين قيدي؛است و ديگر نيازي  چون معناي حقيقي مخدر، مد نظر وي بوده

و قاعده سخن بگويد، كالم وي مردود است.احساس نشده است ؛ فلذا هر كس خالف اصل

ا،در واقع.ندكاثبات» دليل« مگر آنكه خالف اصل را بتواند با ز اين قيد، تأكيدي استفاده

ميبي جا مي به وجود آمدن برخي اختالف نظرهابود كه  در سايرييتوانست سر منشاء

مي.دشتفسيرها مي به نوعي حشو تلقي و حشو نيز عملي شودبه ديگر سخن، وضع اين قيد

و استناد هر گونه عمل لغو به و لغو است . است اشتباه قانونگذاربيهوده

كه مصوبهنكته به آن استناد شده استي ديگر اين درا دار» تصويب نامه« تنها هيبت؛اي كه

كه؛سنجندو معلوم است كه قانون را با تصويب نامه نمي دباي بلكه اين تصويب نامه است

مي.ندك سازگاروخود را با قانون منطبق توان بر قانون حمل كرد در اصطالح تصويب نامه را

و مرفين نمي. قانون را بر تصويب نامهنه اين كه تواند تصريح تصويب نامه در مورد كوكايين

آنيدست آويز كه قاعده با يادآوري اين. محكم باشد براي تعميم مفهوم مخالف ي مهم

.»كنداثبات شي نفي ماعدا نمي«

زم.7 ينه ممكن است بعضي هم بدون آنكه وارد مباحث مربوط به مواد قانوني در اين

و بيان دارند كه اقرار به ميزان شو به اقرار متهم بر ميزان مواد مخدر مكشوفه استناد كنند ند

.كندموادي كه كشف شده است، قاضي را از لزوم تعيين خلوص مواد، بي نياز مي

: در اين جا ذكر چند نكته حايز اهميت است

دركه هيچبه فرض پذيرش اين استدالل، تكليف قضات در مواردي: الف گونه اقراري

 پرونده وجود ندارد چيست؟

، براي اقرار، اعتباري بيش از 1378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 194ي ماده:ب

و آن را در مي قرينه يا اماره بودن قايل نيست كه تمام شرايط موجود در صورتي معتبر داند

كه حداقل، شرط عدم وجود. فراهم باش194ماده  در حال آن و ترديد در اقرار وجود ندارد

و نمي به اعدام تواند بر پايهصحت اقرار از اين حيث تشكيك شده است ي چنين شكي، حكم

 در مبحث دماء،دباييك انسان زنده داد ولو اين كه وي مجرم باشد خصوصاً آن كه همواره

.جانب احتياط را گرفت

مي:ج و قانون گريزان ند به نفع مجرمين حرفهتوااز طرفي، استناد تك بعدي به اقرار اي

با31اي، مثالً چنانچه مجرم حرفه. باشد كه مجازات آن اعدام است را  گرم 419 گرم هرويين

و در صورت دستگيري به داشتن  گرم ترياك اقرار كند از مجازات450ترياك آميخته باشد

و عنداللز به جريمه نقدي، شالق و فقط شداعدام رهايي يافته . وم حبس محكوم خواهد
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احتمال ديگر هم اين است كه با نسخ قانون تشديد مجازات مرتكبان جرايم مواد مخدر.8

و و استعمال ترياك 1359مصوب ...و اقدامات تأميني كه ناسخ قانون منع كشت خشخاش

 1338، قانون مصوب1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب يلهوسب، است1338مصوب

شم و مالكدجدداً احيا كه پاسخ به اين استبودن ميزان مواد مخدر، همچنان معتبر» عرفي«ه

به نظر ساده برسد و حقوقي عميق؛استدالل هر چند . است اما نيازمند استدالالت فلسفي

ا يا» اذا زال المانع، عاد الممنوع«اي وجود دارد تحت عنوانط قاعدهابرتدر فقه در اين و

در حقوق» قطعي بودن نسخ«ي مانند اين، قاعده» اذا رفع المانع، عاد الممنوع«ي ديگربه تعبير

مي.فرانسه نيز وجود دارد بي درنگ ايجاد و هر؛شود اما اثر نسخ قطع اعتبار از قانون است

 بنابراين، چون اليحه.)2:337ج،1385كاتوزيان،(چند كه انشاي نسخ نيز با اعالم ديگري لغو شود

 را اعالم كرده بود، خود نيز مورد نسخ 1388صراحت نسخ قانونبه كه 1359قانوني سال

به1338توان قانون مصوب به هيچ عنوان نمي؛ قرار گرفته است1367صريح قانون  را مجدداً

و به آن استناد1359خاطر نسخ اليحه قانوني مصوب . كرد احيا شده داشت

از ديد ي قضاييبررسي قانوني قضيه؛ و رويه  گاه مسايل قانوني
كه مسأله حولي قانونگذاري ديدگاه درباره.1 يي قضيه بايد گفت  حاضر از دو جنبه

كه از لحاظ ماهوي، قانون خاصيشكل مبارزه با مواد«و ماهوي مورد نظر قرار گرفته است

و شرك(وجود دارد كه جز در موارد سكوت يا نارسايي» مخدر و مانند معاونت ...)ت در جرم

به قواعد عام رجوع كرداين قانون، نمي اما مسأله در مورد مقررات شكلي كامالً بر عكس. توان

و قطعي يا غير قطعي بودن آراي(است يعني جز در موارد مصرح  مانند صالحيت دادگاه

به سراغ مقررات عمومي رفت) مربوط به جرايم مواد مخدر . بايد

به بر قاضي قانونگذار و رسيدگي  در مقام رسيدگي، تكليف كرده است عالوه بر توجه

كه حكم آن در ماده ولو اقرار در رسيدگي(ي موجودادله )ك آمده است.د.آ.ق194هاي كيفري

به اينكه؛كه براي كشف حقيقت الزم استرا هر تحقيق يا اقداميدباي و با توجه  انجام دهد

در« به موجب ماده» است لوازم آن نيز اذن در شي، اذن اجازه قانوني براي انجام اين تكليف را

از.ه استكرد قانون آيين دارسي مدني صادر 257 حتي به فرض عدم قبول لزوم پيروي

به كارشناسي را اثبات كردمقررات قانون آيين دادرسي مدني هم باز مي . توان لزوم ارجاع امر

كه از لوازم نونگذارقاتوان پذيرفت كه چگونه مي و فرزانه در مقام بيان، موارد فوق  حكيم

كه بيش تر بر پايه استوار» فصل خصومت«ي كشف حقيقت است را در دادرسي هاي مدني

كه بر پايه ي است، واجب دانسته اما همين موارد را در مورد دادرسي هاي كيفري مواد مخدر

و عالوه بر امو» كشف حقيقت« و حيثيت انسان ها بنا نهاده شده و آزادي، كرامت ال، با جان
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كه حجت مياستسروكار دارد، الزم ندانسته باشد، حداقل از باب قياس اولويت حكم، توان

.به اين گزاره داد

ميي.2 كه به آنها، راه گشاكي از منابعي و شبهات نسبت تواند در باره مسايل حقوقي

قضي تصميمات؛باشد يا است كه در دستگاه و ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي حكمي ا

 شعب مختلف دادگاه يا دادسراي ديوان عالي بوسيلهنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

و ديوان عالي. شودكشور، اخذ مي در اين قسمت به چند مورد از تصميمات دستگاه قضا

: شودكشور اشاره مي

و27/8/77وان عالي كشور به تاريخدي13916/32طبق دادنامه شماره) الف  در موارد شبهه

. است) آزمايشگاه(به ارجاع امر به كارشناسي» مكلف« تعيين ميزان خلوصي مواد، دادگاه

كل19/5/1378به تاريخ92/74733/140به موجب بخش نامه شماره)ب  دادستاني

ه لحاظ رعايت احتياط، اخذب. شودكشور، در مواردي كه پرونده منجر به صدور حكم اعدام مي

كه بدون ارجاع،بر همين اساس. رسدنظر آزمايشگاه ضروري به نظر مي  معموالً دادنامه هايي

مي،شودبه آزمايشگاه انشاء مي -683و 11/9/1377– 13258دادنامه شماره(شود نقض

،() دادستاني كل كشور24/11/1379 .)52: 1386زراعت

آننكته كه تبصره مادهي قابل ذكر  آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر،8 است

و پوشش( بر مبناي ميزان دقيق مواد مخدر مكشوفهدبايمطلقاً بيان داشته مجازات ) بدون لفاف

ن. شودتعيين و پوشش ظاهري كه خصوصيتي در لفاف ويواضح است كه آن را در لفاف ست

ها(پوشش باطني  كه ميزان خالص مواد بايد؛ن يافتنتوا) ناخالصي چه اينكه منظور آن بوده

و آميخته نه ميزان ناخالصي ها، خواه ظاهر باشد خواه پنهان و خواه. مورد حكم قرار گيرد

. مستوجب اعدام باشد خواه مادون اعدام

به شماره)ج كه23/12/85خبه تاري 3979/85/332دادنامه صادره از دادستاني كل كشور

ابه به نقض دادنامه دادگاه انقالب در طابرت علت مورد آزمايش واقع نشدن مواد مكشوفه منجر

كه آمپول ها،....« با حكم اعدام صادره شده و درمان بوسيلهنظر به اين ».... اداره كل بهداشت

 مورد آزمايش واقع1376بر اساس تبصره ماده يك قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر

و و دادگاه بر چه معياري مجموعه آن را با مقدار... نشده است  گرم70معلوم نيست دادسرا

و جزيي مرفين احتساب و ... ه، لذا به رسيدگي دادگاه انقالب اسالمي كردهرويين محول

و تطبيق عملش با بند به اتهام نگهداري مقدار ياد شده هرويين  ماده6احراز بزهكاري وي

 لذا دادنامه صادره در قسمتي كه ناظر به اعدام است نقض؛م اشكال وارد است.م.م.ق.ا.ق

.»...شودمي
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به3788/7توان اشاره كرد، نظريه مشورتيميخصوصكه در اينيچهارمين مورد)د

ا19/7/79خ تاري .ست اداره حقوقي قوه قضاييه

 هايدادستان ويژه قضائيه قوهممحتر رياست 31/6/1386ـ6973/86/1 شماره بخشنامه)ـه

:كشور اسالمي انقالب هايدادگاه انقالبو عمومي

 نكـاتو قـانوني مقـرراتاز بعـضي رعايـت عـدم آمـده عمـل بـه هايبررسي براساس«

و كـل دادستاني بوسيله صادره آراي توجه قابل تعداد نقض موجباتهارسيدگيدر الرعايهالزم

 بـراي لـذا اسـت آورده فراهمرا متهمين حقوق تضييعوهارسيدگي اطالهو كشور عالي ديوان

:است ضروري مزبور روند ادامهاز اجتناب

 مخـدر مـواد بـا مبـارزه قـانون اصـالح قـانون اجرايي نامهآيين هشت ماده اجرايدر: اول

 تعيـينآن نـوعو گرفتــه قـرار آزمـايش مـورد مكـشـوفه مخدر موادههم1377سال مصوب

.»...شود

 براسـاس حكـم صـدورو مكشوفه مخدر مواد خلوص درصد تعيين اينكهبه توجهبا: دوم

با مبارزه قانون اصالح قانونيك ماده تبصره مزبور، اجرايي نامهآيين هشت مادهاز مستنبط آن،

 مخـدر مـواد فهرسـت بـه راجـع تصويبنامه6تا2 موادبر ناظر 1376 سال مصوب مخدر مواد

 مـواد بـه مربوط قانونسه ماده تبصره آن، بعدي اصالحاتبا وزيران هيئت1338لسا مصوب

 مـواد، عرفـي صدقبه توجهبا است الزمو بوده قانوني وجاهت فاقد پسيكوتروپ/گردانروان

 مـتهم آنكـه مگـر؛شـود مجـازات تعيين) پوششو لفاف بدون(آن دقيق ميزان براساس صرفاً

 مـواد بـا مـواد اخـتالط بـر كافي قرائنو داليليا شده خارجي موادباآن بودن مخلوط مدعي

 خارجي مواد ميزان دماء، حفظ ضرورت لحاظبه صورت ايندركه باشد داشته وجود خارجي

 تعيـينو رسـيدگي باقيمانـدهبه نسبت مكشوفه مخدر مواد وزنازآن كسرباو تعيين مخلوط

.شود مجازات

 ديدگاه حقوق كيفريبررسي حقوقي قضيه از
شود در قالبي مختصر، مباحث كيفـري مـرتبط بـا موضـوع مطـرح در اين قسمت سعي مي

:شود

و جمع آنها.1 ي بحث در لزوم تعيين خلـوص در بـابهعمد: از نظر حصول اركان جرم

و معنوي جرايم مواد مخدر، مطرح مي كه فعل. شودعنصر مادي از نظر عنصر مادي، گفته شده

پس در مورد جـرايم. تكب بايد بر موضوع جرم طبق شرايط مندرج در قانون صورت بگيرد مر

كه هست  و(مواد مخدر نيز بايد فعل مرتكب، هر آنچه بـر موضـوع ....) اعم از حمل، استعمال

و» مواد مخدر«مد نظر قانون، يعني  و كيفـري بـراي قانونگذارصورت پذيرد  هيچ اثـر قـانوني
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مي. شناسد مواد مخدر از اين حيث نمي فعل مرتكب بر غير شـود كـهبه همين سادگي استنباط

كه قانون براي جرايم مواد مخدر در نظر گرفته تـا آنجـايي اسـت كـه مـواد مخـدري  مجازاتي

و حكم به مجازات بر مبناي ميزان مازاد،  ي كيفري ندارد و مازاد بر آن، جنبه وجود داشته باشد

از طرف ديگـر بـا ايـن تفـسير، سـاير نهادهـاي حقـوق جـزا. بودفاقد وجاهت قانوني خواهد 

مي  و در قربانگاه تفاسير غير معقول فنا نمـي همچون جرم محال نيز مفهوم خود را .ندشـو يابند

6تـوان جـرم تـام حمـل درصد را نمـي50 كيلوگرم ترياك با خلوص6يعني آنكه مثالً حمل

و نسبت به رم ناخالصي مازاد بر مواد خالص به خـاطر عـدم كيلوگ3كيلوم گرم ترياك دانست

. شودكفايت موضوع، وقوع جرم محال مي

ي جرم محال مطرح پس اگر مرتكب علم به عدم خلوص مواد مخدر نداشته باشد، مسأله

و اگر علم داشته باشد بايد ميان حالت هاي مي كه در حقوق ما فاقد مجازات است شود

و رفتار فيز و فروش مواد مخدر.يكي تفصيل دادمختلف عنصر مادي  زيرا اگر مرتكب قاچاق

. شده باشد، قطعاً مرتكب فروش مواد مخدر خالص نشده است چون واقعاً به آن اندازه نيست

به صورت واقعه ميعنصر مادي يا موضوع جرم، همواره و در دادرسيي مادي شناسايي شود

كه در عالم واقع موضوع جرم است پس آنچه. گيردتوصيف قانوني يا فرضي صورت نمي

يا. مورد ارزيابي قرار گيرددبايماده خالص مخدر يعني ولي اگر مرتكب، فقط مصرف كننده

نگهداري كننده يا حمل كننده يا مخفي كننده باشد، عمل وي نسبت به مقدار ناخالص از آن 

كه بخشي از عنصر مادي جرم يعني موضوع جرم وجود ندا و نهايت آن جهت جرم نيست رد

كه همان قبح فاعلي است، جرم نيست و تجري هم كه مرتكب تجري شده باشد  بلكه؛است

از نظر عنصر معنوي هم مرتكب بايد علم به عنصر قانوني، موضوع جرم،. قبح فعلي نياز است

به عنصر قانوني،  كه تشكيك در علم و نتيجه داشته باشد شايستگي عمل براي تحقق جرم

حشبهه ميي ميكميه ايجاد ي موضوعيه پديد و تشكيك در ساير موارد، شبهه كه كند آورد

ي موضوعيه انعطافقانونگذار و بنابرايني در برخورد با شبهه  جهل، بيش تر نشان داده است

ي وي را تواند قصد مجرمانهمرتكب نسبت به موضوع يا شايستگي عمل براي تحقق جرم مي

و محاسبهكمخدوش ناند به گوشهخالصي در مؤاخذهي به شدت و ترديدي مرتكب را ي انزوا

. هدايت كند

به فرض عدم پذيرش تمام گفته هاي پيشين، حداقل اين است: اصل تفسير به نفع متهم.2

و حدوث شك نيز به وجود آورد كه بيان اين مطالب در ذهن مخاطبين خود توانسته شك

و اصل در تفسير در به نفع متهم« چنين مواقعي، مجراي تفسير است با» تفسير است كه موافق

و چنين مضموني استنيز» برائت«اصل بنيادين  كه در روايات شرعي نيز آمده ؛ همان گونه
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مجازات نشدن چندين گناه كار متناسب با ميزان گناه شان، همانا بهتر«روايت شده است كه

به گناه ناكردكرداست تا مجازات  .»هن فرد بيگناهي

 نتيجه
كه از نظر گذشتدر نگاره لزوم يا عدم لزوم تعيين خلوص«:در مواجهه با اين سؤال هايي

در» موامخدر در رسيدگي هاي كيفري؟ و لشكر واژگان پاي  موضوع چالش برانگيز شد

و نتيجه اي اين چنين را رقم زدندعرصه :ي الواح سپيد نهادند

و قانون.1 مواد مخدر«ي مواد مخدر، همگي ناظر بر معناي تعاريف لغوي، اصطالحي

و روان گردان نيز قايل به اين معنا هستند هست» خالص و حتي دو كنوانسيون مهم موادمخدر ند

به تصويب نمايندگان مجلس كشور ايران هم رسيده . اندكه اتفاقا هر دو

حادبايمجازات.2 و اين مهم از دو يا تأمين كننده مصلحت جامعه باشد لت خارج نيست؛

مجازات مكافات عمل مجرم است كه در اين صورت، مصلحت جامعه تناسب ميان اين دو 

و خالص مواد( مي) يعني ضرورت تعيين مجازات بر اساس ميزان واقعي و يا را بر گزيند

و بازپروري كه در اين صورت نيز پرهيز)Rehabilitation(مجارات در صدد اصالح  مجرم است

مياز سياس پس مجازات بايد واقعي،. كندت هاي سركوب گرانه مصلحت جامعه را تأمين

نه اينكه صرفا سركوب گري به مصلحت تعبير شود و داراي كاركرد باشد .متناسب

به.3 و تفسير قانون از باب توسل به عرفي بودن مفهوم موادمخدر در استنباط تمسك

ن و علمي ي مردم، هيچ محمل منطقي كه مگر آنكه مراد،؛داردعرف توده  عرف خاص باشد
به سيره و مشهور و ذي صالح است و بنياد آن استوار متعلق به كارشناسان متخصص ي عقال

و حقيقت بر اين كه لفظ موادمخدر به كار رفته در متون قانوني از باب.است به كار رفته است

و نه حقيقت عرفي . آن هم از نوع حقيقت قانوني

ميمطالعه.4 و فلسفي نيز به اين نتيجه منتهي و مباحث اصولي  كه شود در حقوق كيفري

به مفهومآنچه در موضوع حاضر، صحيح به نظر مي و با قواعد سازگارتر است، اهتمام  رسد

.استبراي واژگان مواد مخدر» مواد مخدر خالص«

مي.5 و فقهي، ذهن را بدان سو و مباني شرعي اي نيستكه چارهكشاند گذري بر منابع

و تعيين مجازات براي موادمخدر، شخص مجرم، به ي اندازه مگر آنكه در رسيدگي هاي كيفري

كه وارد مي و به تناسب ضرري و شودآورد متحمل كيفر قبح عملش مورد سرزنش واقع شود

ي پروردگار را مي؛اي كار شرّ مرتكب شودكه هركس ذره نبايد از ياد برد اين فرموده زانبه

و مالحظه مي كه سخن از ذره ها در ميان همان ذره مكافات عمل خويش را خواهد ديد شود

.است
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و بخشنامه.6 به ياري رويه قضايي و ذي صالح در اين باره، هاي صادره از مقامات عالي

و مؤيد اين نظر گشته  مخدر الزم است مواد هاي كيفري مواداند كه در رسيدگيقانون شتافته

و اين امر هم مستلزم آزمايش تعيين مخد لوص موادخر خالص، مبناي صدور حكم قرار گيرد

.استمخدر 

مي.7 راي محترم ضمن اصالح قوانين موجود، نظامقانونگذارشود پيشنهاد و نسبي  پلكاني

و ميزان خلوص آنها استفاده و در آن از هر دو مالك كميت مواد و نسبت آنهاكبنياد گذارد ند

) موادمخدر خالص( منظور خود را از موادمخدر، بدين ترتيب. با يكديگر مشخص كندرا

و.ندكمشخص  با اين توضيح كه مواد مخدر گوناگون را در گروه هاي مشابه دسته بندي كرده

.براي مقادير مختلف آن، درصد خلوص متناسب با آن مقدار را مالك تعيين مجازات قرار دهد

از اگر وزن موادمثالً و درصد خلوص آن، كم تر از ده درصد باشد،  مكشوفه تا يك گرم باشد

و در صورتي كه خلوص آن بيش از ده درصد باشد، مجازات مجازات كيفري معاف باشد

و پنج گرم باشد، پنج  و چنانچه وزن مواد ظاهري ميان يك تا بيست پي داشته كيفري در

و  گرم مواد25 اين درصد در مقادير باالي درصد خلوصي، براي تعقيب جزايي الزم باشد

.شودظاهري، دو درصد تعيين
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