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تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر :از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری
مونا زید شفیعی ، 1قدرت اله خسروشاهی

2

چکیده:فراواني کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقالب اسالمي ،با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص
مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانوني این جرایم مقرر گردید ،همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده
است.صرفنظر از "بدعت تقنیني" در تصویب عنصر قانوني جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس و تایید
شورای نگهبان ،بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت ،که علي االصول وظیفه ی قانونگذاری ندارد،
سیاست کیفری خشن و سرکوبگر در این مصوبه که کیفر اعدام را در موارد متعددی تجویز مي کند و به
عنوان "قانوني پر اعدام" نام گرفته است ،قایل تامل و تعمق است.هر چند این مصوبه در سال های 87 ،76
و  89مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت ،اما از سیاست کیفری خشن و سرکوبگر آن کاسته نشد.اکنون شاهد
"طرح اصالح ق.م.م.م با عنوان الحاق یک ماده به ق.م.م.م" در مجلس شورای اسالمي هستیم که با عزم جدی
نمایندگان ملت ،کلیات و یک فوریت آن به تصویب رسیده و در انتظار تصویب نهایي در صحن علني مجلس
است که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان ،کیفر اعدام را به موارد مشخصي ،منحصر مي نماید و از
عمومیت و فراواني اعدام در جرایم مواد مخدر مي کاهد.در این مقاله سعي شده است با واکاوی مستندات
فقهي و شرعي ،اثبات شود که اصوال کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر ،که از نظر شرعي ،در مقوله ی تعزیر
قرار مي گیرد ،جایي ندارد و تنها در قالب "حد افساد في االرض" مشروع و موجه است.همچنین  ،الزام ها
و باید های حقوق بشری در الغای کیفر اعدام در جامعه ی بین المللي مطرح گردیده که قاعدتا ایران نیز نمي
تواند خود را از این الزام ها و بایدها برهاند ومصلحت ،اقتضا دارد که برای همسویي با جامعه ی بین
المللي،مقامات عدالت کیفری ایران  ،برای کاهش اجرای کیفر اعدام  ،راهکاری بیندیشند.
واژگان کلیدی :کیفر اعدام ،جرایم مواد مخدر ،حقوق بشر.
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-1کیفر اعدام در متون فقهی
اصوال در فقه اسالمي کیفر مرگ به مبحث حدود اختصاص دارد یعني ،شارع ،جرایم معین و منصوصي را
به عنوان "حد" در نظر گرفته است و برای آنها کیفر مرگ مقرر نموده است از جمله جرایمي همچون زنا
(زنا با محارم نسبي ،زنا با زن پدر ،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان) م 224ق.م.ا -لواط م 234ق.م.ا -
محاربه م 282و 283ق.م.ا-افساد في االرض م286ق.م.ا  -بغي م287ق.م.ا  -ارتدادم220ق.م.ا -سب النبي
م262ق.م.ا -ادعای نبوت و سحر و جادوگری م220ق.م.ا.
بنابراین کیفر مرگ در متون فقهي منحصر به حدود است.از آنجا که جرایم مواد مخدر در باب حدود نیست
و در باب تعزیر است ،با این مطلب مواجه است که اصوال و مطابق آموزه های فقهي ،کیفر اعدام در مبحث
تعزیر جایگاهي ندارد.
تعزیر در فقه به معنای تادیب و مجازات شرعي است که مرتکب را از انجام عمل حرام و تکرار ارتکاب عمل
حرام باز مي دارد و هر آن چیزی است که جزء حدود نیست" .کل ما له عقوبه مقدره سمي حدا و مالیس
کذلک سمي تعزیرا (محقق حلي،ص)344
تعزیر کیفری است که مشمول عنوان حد ،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون  ،در موارد ارتکاب محرمات
شرعي یا نقض مقررات حکومتي تعیین و اعمال مي گردد(.م18ق.م.ا)
اصل "التعزیر بما یراه الحاکم" مقرر مي دارد که تعیین نوع و مقدار تعزیر ،با حاکم و امام مسلمین است ،زیرا
اجرای مجازات از مسوولیت های والیت مسلمین و رهبری جامعه اسالمي است.قاعده ی "التعزیر دون الحد"
مقرر مي د ارد که "تعزیر باید کمتر از حد باشد".هر چند در تفسیر واژه ی" دون" نظرات مختلفي ارایه شده،
بعضي معتقدند که یعني تعزیر باید کمتر از حد باشد.یعني اگر تعزیر ،تازیانه است باید میزان آن کمتر از حد
باشد و هیچ گاه تعزیر به مقدار حد نمي رسد(.شیخ مفید1401،ه.ق،ص )774البته اینکه تعزیرمنحصر به تازیانه
است یا خیر ،بین فقها اختالف است.برخي معتقد به انحصار تعزیر به تازیانه هستند و برخي دیگر نیز قائل به
عدم انحصار تعزیر به تازیانه مانند عالمه حلي که مصادیق دیگری مانند حبس و توبیخ را نیز از مصادیق تعزیر
مي داند.همچنین صاحب جواهر که تبعید را از مصادیق تعزیر مي داند یا شیخ طوسي که تادیب یا نکوهش
و زنداني کردن را از مصادیق تعزیر مي داند(.شیخ طوسي،1351،ص)66
شهید اول نیز معتقد است که والي مسلمین در تعیین نوع تعزیر مختار است(.شهید اول1360،ه.ق،ص)142
هر دو گروه قائلین به نظرانحصار و عدم انحصار ،دالیل و مستنداتي دارند ،ولي آنچه که امروزه متداول است،
نظر قائلین به عدم انحصارتعزیر به تازیانه است  ،چنان که م 19ق.م.ا نیز مجازات تعزیری را اعم از حبس،
جزای نقدی ،مصادره اموال ،شالق ،محرومیت از حقوق اجتماعي و انحالل شخص حقوقي مي داند.آنچه
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مسلم است اینکه کیفر اعدام در باب تعزیر جایي ندارد،آن چنان که م 19نیز نیز کیفر اعدام را در عداد تعزیر
قلمداد ننموده است.نظر شایع در مورد کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر این است که این کیفر از باب حد
افساد في االرض است3.بنابراین تنها در حالتي مي توان مجرم مواد مخدر را به کیفر اعدام محکوم نمود که
عمل وی منطبق با" حد افساد في االرض" باشد و نه "کیفر تعزیری جرایم مواد مخدر".ولي اشکال بخشنامه
ی وقت آن است که مالک انطباق عنوان مفسد في االرض را بر عمل مجرم مواد مخدر ،تعیین نمي نمایدو
البته این ایراد ،به دلیل عدم حدود و ثغور مناسب در تاسیس مشکوک فقهي افساد في االرض است.
1-1افساد فی االرض
افساد في االرض رارفتارهایي که موجب اختالل نظام اجتماعي مي شود  ،به گونه ای که ثبات و قرار شهروندان
را ازبین مي برد و به عبارت دیگر هر رفتاری که در صورت شیوع ،موجب انهدام اجتماعي و حیات مي شود
تعریف نموده اند(.گلپایگاني1412،ه.ق،ج،3ص )316همچنین  ،انجام هر عملي که مسیر عادی ،سالمت امنیتي
 ،اخالقي یا اقتصادی جامعه را برهم بزند و موجب تباهي در نظام آن شود ،نیز به عنوان تعریف آورده شده
است(.کدیور،1387،ص ) 247در مورد تعریف افساد في االرض بین فقها وحدت نظر وجود ندارد.
اختالف نظر فقها در مورد عنوان افساد في االرض آن چنان است که برخي آن رابه استناد آیه  33سوره مائده،
متمم جرم حدی محاربه مي دانند":انما جزاء الذین یحاربون اهلل و رسوله و یسعون في االرض فسادا او یقتلوا
او یصلبوا او تقطعوا ایدیهم و ارجلهم من خالف او ینفوا من االرض"...این گروه معتقدند که افساد به قرینه
ی محاربه معنا دارد یعني عمل محارب ،فساد را ایجاد

مي کندو در واقع محاربه به قصد افساد ،موضوع

آیه است و افساد قیدی است که اطالق محاربه را مقید مي کندو همچنین بالعکس .پس منظور آیه افسادی
است که به صورت سلب امنیت و قتل و غارت باشد ،یعني افسادی که با محاربه سازگار است(.هاشمي
شاهرودی،1387،ص )241بنابراین اعمالي همچون ربودن هواپیما ،حمله مسلحانه به بانک و ...مي تواند از
مصادیق ا فساد باشد و این آیه در مقام بیان دو فعل و فاعل نیست و هرگز قصد جرم انگاری د وگانه برای
محاربه و افساد را ندارد.
البته برخي به آیه  32سوره مائده برای توجیه عنوان افساد قائلند ":من اجل ذلک کتبنا علي بني اسراییل انه
من قتل نفس بغیر نفس او فساد في االرض فکانما قتل الناس جمیعا" در حالي که این آیه نمي تواند مستند
افساد باشدزیرا این آیه در مقام بیان" حرمت قتل" است و بیانگر این است که هر کس دیگری را بدون آنکه
 .3بخشنامه شماره1/43383مورخه 67/9/16شورای عالي قضایي مقرر مي دارد ":محکومیت به اعدام در جرایم مواد مخدر ،در صورتي صحیح و منطبق
با موازین اسالمي است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد في االرض گردد.بنابراین اگر در کیفر اعدام عنوان مفسد في
االرض صادق نباشد خالف موازین شرعي است".

81

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 1بهار 1397

مرتکب فساد در زمین شده باشد ،بکشد ،مانند آن است که

همه ی مردم را کشته است.منظور این است

که اگر قتل ،در مقابل قتل نفس و افساد در زمین نباشد ،قتل چنین فردی حرام است.پس این آیه در مقام بیان
حرمت قتل است و نه در مقام بیان مجازات مفسد و معتقد است که قتل قاتل عمد

و مفسد

في االرض جایز است و الغیر.
در مورد مستندات روایي افساد في االرض نیز باید گفت مستند قابل توجهي در این زمینه وجود ندارد ،بلکه
تنها روایات منصوصي در مورد برخي جرایم معین وجود دارد که عمل مرتکب از باب افساد درنظر گرفته
شده است :در مورد قتل نواصب و کفار که مقرر مي دارد اگر آنان قاتل یا سعي کننده در فساد باشند کشتن
آنها حتا در سرزمین تقیه جایز است(.حرعاملي1409،ه.ق،ج،16ص)210در روایت دیگری در مورد کسي که
مرتکب احراق عمدی در منزل مسکوني گروهي از مردم مي شود از امام صادق نقل شده است که حکم چنین
فردی اعدام است .برخي مانند شیخ طوسي و عالمه حلي این اعدام را از باب افساد دانسته اند(.حر عاملي
1409،ه.ق،ج،28ص )315در روایت دیگری نیز مقرر شده است که اگر مسلماني به کشتن اهل ذمه عادت
کرده باشد کشته مي شود.برخي مانند عالمه حلي و شهید ثاني این حکم را از باب افساد مي دانند.در حالي
که اصوال این حکم از باب "قصاص" بیشتر وجاهت دارد تا از باب "افساد".در روایت دیگری نیز مقرر شده
است ،فردی که مبادرت به دزدیدن کفن و فروش انسان آزاد به عنوان برده  ،مي کند  ،حکم وی مرگ
است.بنابراین ،این روایات منصوص و مشخص  ،منحصر به برخي اعمال معین هستند که حتا اگر بپذیریم
حکم مرگ ایشان از باب افساد است ،حکم خاص و منحصر به این اعمال است و الغیر.
نظر دیگر این است که افساد في االرض جرم مستقل است و مي تواند شامل تمام جرایمي که در جامعه ایجاد
فساد مي کند ،بشود و حاکم شرع مي تواند برای آن کیفر مرگ تجویز کند(.محمدی گیالني،1361،ص)286
این تجویز از باب "مصلحت" دانسته شده است که به معنای دفع ضرر و جلب منفعت است یعني ،منفعتي
که شارع آن را برای حفظ دین و عقول بندگان مورد توجه قرار داده و رعایت مصلحت نیز بر عهده ی امام
است.بنابراین " اگر جرم آن چنان سنگین باشد که مفاسد عظیم در جامعه ایجاد کند و امنیت اجتماعي و
سیاسي را تهدید کند ،مثال اختالس صدها میلیارد ریال از بیت المال که به امنیت اقتصادی وحیثیت سیاسي
جامعه اسالمي ضربه شدیدی وارد کند  ،مي توان کیفر مرگ را برای مرتکب درنظر گرفت و در توجیه آن به
دالیلي همچون مصلحت ،قیام در مقابل افساد في االرض و نهي از منکر تمسک جست(".شمس
ناتری،1378،ص" )161اگر حاکم ،مصلحت بداند ،مي تواند مجازات رادع و مانع اختیار کند ،حتا اگر این
مجازات بسیار شدید باشد و از باب دفع افساد

مي تواند اینگونه عمل کند.تمام جرایم در زمین مصداق

افساد في االرض است و در نتیجه مجازات آنها نامحدود است و مي توان برای آنها کیفر مرگ تجویز نمود.اگر
جلو گیری از منکر و فساد ممکن نباشد مگر با مرگ ،مي توان آن را به کار برد.در موارد احتکار دارو ،تجارت
مواد مخدر ،خرید و فروش غیر مجاز ارز و کاالهای ممنوعه ،لطمه جدی به مسایل فرهنگي کشور ،حکومت
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مي تواند کیفر مرگ را تجویز کند(".همان،ص )167مسلم است که چنین تفسیری از مفهوم افساد في االرض
به صورت عام و کلي است که نه تنها با تفسیر خاص روایات منصوص و معین در تعارض است ،بلکه با
افتادن به ورطه ی قیاس ،موجب گسترش بیش از حد و غیر متعارف و غیر شرعي مفهوم افساد في االرض
مي گردد.در حالي که همانطور که پیشتر ذکر شد ،اصوال مستندات فقهي ،فاقد سابقه ی پذیرش افساد في
االرض به عنوان نهاد مستقل و مجزا است و اکثریت فقها این نهاد را مکمل و متمم محاربه دانسته اند و سنت
گسترده ی فقهي ،فارغ از جرم انگاری مستقل برای عنوان افساد است.چگونه مي توان پذیرفت که شارع
مقدس وجود چنین تاسیس مهمي را با شدیدترین مجازات مورد نادیده انگاری قرار داده باشد و هیچ گونه
مستند فقهي و روایي معتبری در مورد آن مقرر ننموده باشد؟ جز آنکه اصوال چنین تاسیسي ،جز در موارد
منصوص و معین ،مورد نظر و هدف شارع نبوده است و هرگز نمي تواند دستاویزی برای صدور حکم مرگ
و تجاوز به حق حیات انسان ها باشد.استناد به دو آیه ی شریفه و مستندات روایي ،هرگز قادر نیست اثبات
کند که شارع  ،عنوان افساد را ،جز در موارد منصوص و معین ،درنظر داشته است.استبعاد جدی وجود دارد
که شارع که در حدود مختلف به تفصیل ،به بیان احکام پرداخته ،نمي تواند چنین جرم و مجازات شدیدی
را مهمل گذارده باشد(.برهاني،1394،ص )40نظر عقالني این است که فقه ،اصوال قایل به عدم وجود چنین
تاسیسي بوده است و وجود "قاعده ی دراء" و "بنای حدود بر تخفیف" ،مانع از پذیرش این تاسیس به
صورت عام و گسترده در نظام تقنیني است و این که تاسیسي مشکوک را در قوانین وارد کرده و برای آن
کیفر مرگ مقرر نمود ،خالف احتیاط است(.همان) در توضیح نظام تقنیني حاکم بر افساد ،باید گفت ،
قانونگذار در ق.م.امصوب  70افساد في االرض را در کنار محاربه قرار داده و علي االصول تعریف محارب
و مفسد في االرض را یکي دانسته بود 4و مصادیق متعدد محاربه را افسادفي االرض نیز مي دانست 5و حد
محاربه و مفسد في االرض نیز همانند هم در قانون پیش بیني شده بود 6.البته به صورت پراکنده و متفرقه در
بحث تعزیرات نیز بدون آنکه ذکری از محاربه به میان آید عمل فرد ،مصداق مفسد في االرض شناخته مي
شد.7بنابراین قانونگذار سال  70از طرفي افساد في االرض را به عنوان حدود در کنار افساد را در کنار محاربه،
در قانون مطرح مي نمود و از طرف دیگر با گنجاندن افساد في االرض در مواد قانوني مربوط به تعزیرات،
عمل مرتکب را در قلمرو تعزیرات واجد این عنوان مي دانست .ولي درق.م.امصوب  ،92قانونگذار پس از
مطرح نمودن محاربه در کتاب حدود ،به افساد في االرض پرداخته و برای آن فصل مستقل گشوده است و

 . 4م  183ق.م.ا ( : 70هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في االرض مي باشد).
 .5م  187و  188ق.م.ا  (70ریختن طرح براندازی حکومت اس المي و یا نامزدی در پس ت های حامل کودتا از مص ادیق محارب و مفس د في االرض
بود).
 . 6م  190ق.م.ا حد محاربه و افساد في االرض ...
 . 7م  4ق تشدید مجازات مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری مصوب  67مجمع تشخیص مصلحت نظام.

83

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 1بهار 1397

این عنوان را در انواع جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومي جاری مي
داند و مرتکب را به کیفر اعدام محکوم مي نماید.8
در ق.م.ا  92قانونگذار علیرغم قرار دادن عنوان افساد في االرض در کتاب حدود – قانونگذار خود نیز
باور داردکه این عنوان در قلمرو حدود است و به عنوان نهاد مکمل و متمم محاربه است -مصادیق جرایم
تعزیری را برای آن درنظر گرفته است که قابل انتقاد است .اگر افسادفي االرض به عنوان یکي از حدود مطرح
است ،هریک از حدود دارای تعریف دقیق و مشخص شرعي و فقهي است و باید معنای دقیق افساد في
االرض به عنوان یک حد در قانون تعریف مي شد و اگر علیرغم ادله و شواهد فقهي و شرعي ،افساد في
االرض در قلمرو تعزیرات قرار مي گیرد ،چرا جایگاه آن را در کتاب حدود قرار داده است؟؟!چگونه مي توان
مصادیق به این گستردگي و تعدد و تنوع را در مفهوم افساد في االرض پذیرفت؟ قیود مبهم «به طور گسترده»
« ،اخالل شدید در نظم عمومي کشور»« ،ورود خسارت عمده به تمامیت جسماني افراد»« ،سبب اشاعه فساد
یا فحشا در حد وسیع» ،که درم  286ق .م .ا ذکر گردیده است ،قیودی است که به دلیل عدم تعریف دقیق
قانوني ،اختیار تفسیرهای متعدد و گسترده ای به قضات مي دهد که در تعارض با حقوق افراد است .چگونه
مي توان کیفر مرگ را بر افراد تحمیل کرد بدون آنکه نه جرم افساد في االرض تعریف قانوني دارد و نه قیودی
که برای مصادیق آن ذکر شده است ،دارای صراحت و شفافیت مي باشد.لذا قانونگذار با در پیش گرفتن
سیاست یک بام و دو هوا (قرار دادن افساد في االرض در کتاب حدود و احصای مصادیق جرایم تعزیری
برای آن) از "اصل قانوني بودن جرم" فاصله گرفته و کیفر مرگ را در حالي برای افراد تجویز مي کند که
حدود و ثغور مفهوم افساد في االرض ،در دایره ی ابهام و تاریکي قرار دارد.در ق.م.امصوب 92قانونگذار،
عنوان افساد في االرض را به عنوان حد افزوده است و در واقع قایل به جرم انگاری مستقل این مفهوم گردیده
است.در م286ق.م.ا قانونگذار با ذکر مصادیق جرایم در حوزه های مختلف جرایم علیه تمامیت جسماني،
جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي ،نشر اکاذیب ،اخالل در نظام اقتصادی  ،احراق و تخریب  ،پخش مواد
سمي و میکروبي ،دایر کردن مراکز فساد و فحشا ،دایره ی افساد في االرض را بسیار گسترش داده
است.شگفت آنکه هر یک از مصادیق مطرح شده  ،خود ،دارای عناوین فرعي زیادی است مثال جرایم علیه
تمامیت جسماني خود شامل قتل ،ضرب و جرح  ،منازعه ،سقط جنین ،اسیدپاشي و  ...مي گردد که این
امر نقص این ماده ی قانوني را هویدا مي کند .قانونگذار به ذکر این مصادیق متعدد و متنوع اکتفا ننموده و
معاونت در تمام این مصادیق را نیز داخل در باب افساد في االرض نموده است!!! مقید کردن افساد به قیود

 . 8م  286ق .م .ا :هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسماني افراد ،جرایم علیه امنیت داخلي یا خارجي کشور ،نشر اکاذیب ،اخالل
در نظام اقت صادی ک شور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمي و میکروبي و خطرناک یا دایر کردن مراکز ف ساد و فح شا یا معاونت در آنها گردد به گونه
ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومي کشور ،ناامني یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسماني افراد یا اموال عمومي و خصوصي یا سبب اشاعه
فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدفي االرض محسوب و به اعدام محکوم مي گردد.
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مبهم "اخالل شدید در نظم عمومي" "،ناامني یا ورود خسارت عمده" "،سبب اشاعه فساد و فحشا در حد
وسیع " ،نه تنها از نقص قانون نمي کاهد بلکه خود  ،موجب ابهام بیشتر و تالي فاسدهای بیشتر است.معلوم
نیست معیار تفسیر و احراز این قیود مبهم چگونه است؟با توجه به تبصره  ،مرجع تشخیص این قیود دادگاه
است و مالک تفسیر ،قاضي است که مسلما با تفسیر به رای و تفسیر شخصي  ،با مشکالت عمده در رویه
قضایي رو به رو خواهد بود.
-2کیفر اعدام در الزام های حقوق بشری
امروزه کیفر اعدام ارتباط معناداری با مباحث حقوق بشری پیدا کرده و الغای آن در جامعه بین المللي ،به
"هنجار بین المللي حقوق بشری "تبدیل گردیده است.هر چند به طور کامل و صد در صد ،وفاق بین المللي
در مورد الغای کیفر اعدام حاصل نشده اما تصویب قطعنامه های متعدد مجامع بین المللي ،نشانگر عزم راسخ
جامعه بین المللي برای الغای این کیفر است و هر روزه تعداد مخالفین الغای کیفر اعدام رو به کاهش است.

9

همواره رابطه ی حقو ق کیفری و حقوق بشررابطه ای است که بیانگر تناقض بین دو قطب متعارض است،
زیرا تعارض حقوق بشر در بطن عدالت کیفری که مبتني بر حق مجازات کردن است ،قرار دارد زیرا عدالت
کیفری ،برخي حقوق بنیادین شخص مجرم را سلب مي کند ،زیرا وظیفه ی حمایت از حقوق بنیادین سایر
اشخاص جامعه را بر عهده دارد و خطاب حقوق بشر ،محدوده هایي است که دولت ها به هنگام استفاده از
ضمانت اجراهای کیفری از آنها تجاوز نکنند(.دلماس مارتي ،1381،ص)43
1-2کیفر اعدام در اسناد بین المللی
حفظ "حق حیات "و تقبیح "سلب حق حیات" در اسناد متعدد بین المللي مقرر گردیده است .بند ج
م55منشور ملل متحد "حق زندگي آزاد" را از حقوق اساسي مي داند .م  3اعالمیه جهاني حقوق بشر به
صراحت بیان مي دارد "که هر کسي حق حیات دارد ".و م5مقرر مي دارد که "هیچ کس نباید به رفتار یا
مجازات غیر انساني یا شکنجه محکوم شود".
در میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي "حق حیات" به عنوان "حق برتر" دانسته شده است و بر منع
"محرومیت خودسرانه ی حق حیات" تاکید شده است .م 6میثاق صراحت دارد که "حق حیات از حقوق
ذاتي انسان است و باید به موجب قانون حمایت شود و هیچ کس را نمي توان خودسرانه از حق حیات
محروم نمود ".میثاق  ،کیفر اعدام را تنها درمورد "شدیدترین جنایات "10تجویز مي کند که آن هم ،باید طبق
 .9در سال 2008درمورد قطعنامه تعلیق جهاني کیفر مرگ در مجمع عمومي سازمان ملل رای گیری شد که  106کشور رای 46 ،+کشور رای -و 6کشور
هم رای ممتنع دادند.

". 10شدیدترین جنایات" مفهومي است که در میثاق به طور واضح تعریف نشده و تنها کمیسیون حقوق بشر به این نکته بسنده مي کند که "این
مفهوم باید آن چنان محدود و مقید معنا شود که کیفراعدام ،کامال استثنایي تلقي شود و دولت ها موظفند استفاده از آنها را محدود نمایند".کمیسیون

85

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 1بهار 1397

قانون الزم االجرا  ،در زمان ارتکاب جنایت باشد که آن قانون هم نباید با کنوانسیون های بین المللي در این
مورد مغایرت داشته باشد.درسند"راهکارهای تضمین کننده حمایت از حقوق محکومین به مرگ" در 1984
"شدیدترین جنایات" جنایاتي است که منجر به از دست رفتن یا تهدید حیات یک انسان مي شود .قطعنامه
های کمیسیون حقوق بشر 11نیز یادآور مي شود که جرایم مالي ،آیین های مذهبي یا بیان عقاید دروني از
شدیدترین جنایات نمي باشد.
بنابراین مفهوم متفق القول شدیدترین جنایات جرم "قتل عمدی" است.اعدام های خودسرانه نیز در اسناد بین
المللي ممنوع شده و موارد مجازات اعدام منحصر به دفاع مشروع  ،حکم قضایي و الزامات اجرای قانوني
است.نکته ی قابل توجه آنکه کشور آمریکا تا سال 1992میثاق حقوق مدني و سیاسي را تصویب نکرد و
وقتي هم که تصویب کرد با اعمال حق شرط های متعدد بود که یکي از این حق شرط ها ،در مورد اجرای
کیفر اعدام در مواد 6و  7میثاق بود  .مسلما وقتي دولت بوش از اعدام به طور گسترده ای حمایت کرده بود
و این کیفر در بیشتر ایاالت امریکا مجاز و قانوني بود ،دولت آمریکا نمي توانست میثاق را تایید کند.
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي ،به طور خاص با هدف الغای کیفر اعدام
در  1989در مجمع عمومي سازمان ملل تصویب شد و در مقدمه ی آ ن آمده است ":با اعتقاد به اینکه الغای
کیفر مرگ به ارتقای کرامت انساني و پیشرفت و توسعه حقوق بشر کمک مي کند و با یادآوری م 3اعالمیه
جهاني حقوق بشر و م6میثاق و م1پروتکل ،هیچ کس نباید در قلمرو دولي که این پروتکل را پذیرفته اند ،به
کیفر مرگ محکوم شود و هر دولت عضو باید اقدامات الزم را برای الغای این کیفر در قلمرو خود انجام
دهد".
همچنین قطعنامه های متعدد سازمان ملل(قطعنامه های مجمع عمومي،شورای اقتصادی اجتماعي و کمیسیون
حقوق بشر) نیز همگي برالغای کیفر اعدام تاکید دارد.
2-2کیفر اعدام در اسناد منطقه ای
غیر از سازمان ملل  ،سایر مجامع منطقه ای نیز بر الغای کیفر اعدام اهتمام ورزیده اند و در این مورد اسناد
متعددی تصویب شده است.از جمله م" 2کنوانسیون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسي"
برای توصیف بیشتر ،جرایمي همچون فرار چندباره از خدمت نظام وظیفه ،جرایم مواد مخدر ،ارتداد ،هم جنس بازی ،روابط جنسي نامشروع ،جرایم
علیه امنیت داخلي و خارجي ،سرقت مشدده ،جرایم با ماهیت اقتصادی و جرایمي که منجر به ازبین رفتن حیات اشخاص نشود ،را از فهرست
شدیدترین جنایات خارج مي کند
 . 11منظور قطعنامه های 1991/61و 2004/67مي باشد.
Official records of the general assembly ,37th session,1982,suppl No 40(A 37 40) Annex V,pura7
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که بر "حق حیات و حمایت قانوني از آن " تاکید دارد.همچنین پروتکل شماره  6و شماره 13الحاقي به این
کنوانسیون.م4کنوانسیون آمریکایي حقوق بشر نیز مقرر مي دارد:

" هر شخصي حق دارد که حیات وی

محترم شناخته شود و این حق را قانون و از زمان حمل حمایت خواهد کرد و هیچ کس نباید خودسرانه از
زندگي محروم شود ".طبق این کنوانسیون ،کیفر اعدام فقط در" جنایات مهم و متعاقب حکم قطعي دادگاه"
و طبق " قانون الزم االجرای قبل از ارتکاب جنایت" باید تعیین گردد و در مورد جرایم سیاسي یا جرایم
مرتبط با آن  ،نباید تعیین گردد.پروتکل الحاقي به این کنوانسیون نیز که در 1990تصویب گردید ،مورد امضا
و تایید آمریکا قرار نگرفته است.
سایر اسناد منطقه ای همچون "منشور آفریقایي حقوق بشر مصوب "1981و نیز "منشور آسیایي حقوق بشر
مصوب  "1993نیز بر ممنوعیت نقض خودسرانه ی حق حیات تاکید دارند.
اعالمیه اساسي حقوق بشر(قاهره)مصوب 1990که مصوب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمي است،
نیز بر حق حیات به عنوان عطیه الهي و ممنوعیت کشتن افراد بدون مجوز شرعي تاکید دارد.
-3کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مواد مخدر و اصالحیه های آن
همانگونه که در تقریرات پیشین ذکر شد ،از نظر شرعي و فقهي ،کیفر اعدام در نهاد تعزیر جایي ندارد.تنها
نهادی که مي توان کیفر اعدام را در آن توجیه نمود ،نهاد افساد في االرض است.اگر به پیشینه ی تصویب
ق.م.م.م توجه شود ،فقهای آن زمان با توجه به عدم مبنای شرعي بر این امر،جواز اعدام در مواد مخدر را بر
اساس فتوای آیت اهلل منتظری تجویز نموده و حتا امام خمیني حاضر به صدور فتوا در این باره نشدند.اساس
تصویب ق.م.م.م نیز نه از راه مجلس که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع نوعي "بدعت
تقنیني" بود که بدون در نظر گرفتن مصوبه های مجلس و شورای نگهبان انجام شد که هنوز پس از گذشت
قریب به 30سال ناکارآمد و ناقص است.
در ق.م.م .م و اصالحیه های آن  ،همواره برتعیین مجازات نامتناسب و سنگین "اعدام" تاکیدشده و سیاست
مبتني برسرکوب  ،محور قرار گرفته است.در این سیاست جنایي تقنیني صرفا بر "پاسخ دولتي کیفری شدید"
تاکید شده و پاسخ های غیرکیفری ناظر بر "پیشگیری" یا "درمان" به فراموشي سپرده شده است.اصالحیه
های قانون فوق در سال  89نیز که تحت تاثیر کنوانسیون های بین المللي به ویژه کنوانسیون سازمان ملل
 1988بوده است  ،نتوانسته کارآمد و موثر باشد.به گونه ای که حتا سیاست قضایي نیز با درک این سختگیری
و سیاست سرکوبي ،در موارد بسیاری با راهکارهایي از جمله استفاده از عفو و تخفیف مجازات ،کندی
سرعت دادرسي کیفری و  ...از سیاست تقنیني عدول نموده است و به نوعي بین سیاست جنایي "قانوني" و
"قضایي" فاصله افتاده است و این امر در رویه ی قضایي مشهود است.
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در مصوبه ی مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد متعددی کیفر اعدام در نظر
گرفته شده است .دربند4م ،2بند4م ،4بند4م ،5بند5م ،5بند6م ،5تبصره م ،5م ،6بند6م ،،8م ،9م11و م40الحاقي
که در تمام این موارد این کیفرتعیین شده است .بعد از انقالب اسالمي،سیاست جنایي تقنیني مبني بر شدت
کیفر و استفاده ی گسترده از کیفراعدام بدون رعایت دادرسي عادالنه با تصور امکان ریشه کني جرایم مواد
مخدر بوده است و در واقع نوعي "سیاست جنایي افتراقي غیرعادالنه" در این مورد پایه ریزی شد .این در
حالي است که سیاست افتراقي ،تنها زماني مي تواند مورد پذیرش باشدکه جنبه های سودمندی و حمایتي
داشته باشد و نه بالعکس .این مهم  ،در حال حاضر که سیاست های جنایي  ،تحت تاثیر آموزه های حقوق
بشری از "سیاست کیفری محض" فاصله گرفته است ،اهمیتي دوچندان مي یابد.در جرایم مواد مخدر،
قانونگذار به میزان قبح اجتماعي عمل ،کرامت انساني ،موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیارهای
"تناسب جرم و مجازات" تلقي مي شوند ،توجه ننموده است و در واقع با وضع مجازات اعدام در موارد
متعدد ،اصل "تناسب مجازات "را زیر پا گذارده است ( .اکبری،1393،ص ) 10
وضع مجازات اعدام برای مرتکبین جرایم خرد مواد مخدر با این شدت و گستردگي  ،غیر عادالنه است
 ،به ویژه آنکه این مجازات در بین افکار عمومي نیز فاقد مشروعیت است .قبح اجتماعي قتل عمد ،تجاوز به
عنف و سرقت مسلحانه به هیچ وجه با فروش 31گرم هرویین سنخیت ندارد.این عدم تعادل و توازن در
جرم انگاری و کیفردهي مواد مخدر ،نشانه ی انحراف قانونگذار از سیاست کیفری صحیح و عادالنه است.
( اکبری،1393،ص) 14
به عنوان مثال  ،قانونگذار بین کسي که مقدارناچیزی هرویین بفروشد یا توزیع کند(31گرم) و کسي که به
عنوان سردسته در خرید و فروش 100کیلو هرویین نقش داشته باشد ،فرقي قایل نشده و مجازات هردو را
اعدام تعیین نموده است(.م8ق.م.م.م.و تبصره 1اصالحي .)89این تفکر که در بین افکار عمومي رایج است که
این قانون  ،به جای مبارزه با سردسته ها و افراد اصلي ،افراد حاشیه ای و ضعیف را کیفر مي دهد ،تفکر
بعیدی نیست.زیرا مبارزه با افراد اصلي ،نیاز به برنامه ریزی و سازماندهي های بلند مدت دارد که دولت قادر
به اجرای آن نیست  ،پس ناگزیر است که مبارزه را به الیه های پایین مرتکبین این جرایم محدود کند.هرچند
با الحاق مواد  18و 35به قانون مذکور ،تا حدی این خال تقنیني رفع گردیده است.بنابراین عدم رعایت تعادل
و توازن در کیفردهي جرایم مواد مخدر ،نشانگر انحراف قانونگذار از سیاست جنایي صحیح و عادالنه است
و این امر مصداق بارز "بي عدالتي ماهوی" است.عدالت ماهوی ،در جرم انگاری صحیح و تعیین کیفر
م تناسب ،تطابق جرایم با میزان قبح اجتماعي و فایده مند بودن کیفر تجلي مي یابد در حالیکه در قانون
جرایم مواد مخدر هیچ یک از این مولفه ها وجود ندارد (.اکبری،1393،ص ) 20لذا در ترسیم سیاست کیفری
جرایم مواد مخدر باید اصول حاکم بر تعیین مجازات متناسب عادالنه و فایده مند مورد توجه قرار
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گیرد.خوشبختانه در م45اصالحیه سال89ق.م.م .با اذعان به ناکارآمدی این مصوبه اختیار اصالح این قانون به
مجلس شورای اسالمي داده شده است.
در مورد مبنای کیفراعدام در جرایم مواد مخدر چند نظر بیان شده است :یک نظراین است که کیفر مرگ
در این جرایم از باب تعزیر است.این نظر از طرف اداره ی حقوقي قوه قضاییه ابراز شده است(.نظریه شماره
7/2398مورخه )70/5/12طبق این نظریه مجازات های مصوب مجمع ،تعزیری است و استفاده از مقررات م
 22در مورد تخفیف در آنها بالاشکال است .حکم تخفیف در م  38مصوبه مطرح شده است.پیشتر گفتیم
کیفراعدام با توجه به تمام مباني و چارچوب حاکم بر تعزیرات ،نمي تواند در تعزیرات جایگاهي داشته باشد.
نظر دیگر این است که مبنای کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر از باب "حد افساد في االرض" است .بخشنامه
شوای عالي قضایي وقت(مورخه)67/9/16به صراحت  ،مبنای کیفرمرگ در جرایم موادمخدر راافساد في
االرض مي داند.در نظریه دیگری از اداره حقوقي قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا معتادی که مقداری
تریاک یا هرویین در حدمصرف شخصي خود خرید و نگهداری کرده است برای بار چهارم مي توان وی را
به عنوان مفسد في االرض اعدام نمود؟چنین گفته شده است":فرد معتاد مشمول مقررات مواد 6و 9مصوبه
مجمع تشخیص مصلحت است و مي تواند مصداق مفسد في االرض باشد(".نظریه شماره 7/9227مورخه
)68/3/1
نظر دیگر این است که کیفر مرگ در جرایم مواد مخدر از باب "احکام سلطانیه" است ،در هرمورد که
حاکم اسالمي اجرای کیفر مرگ را به صالح بداند ،مي تواند آن را اجرا کند مثال اگر با توزیع مواد مخدر،
جامعه دچار بحران شود یا فردی با تاسیس شبکه های فساد و فحشا سعي در اخالل در مباني حکومت داشته
باشد ،از باب احکام سلطانیه و اختیارات والیي حاکم اسالمي  ،کیفر مرگ قابل اجرا است(.امامي کاشاني،
،1371ص)95این نظر در زمان حکومت ق.م.ا مصوب 70که "مجازات بازدارنده"را به عنوان مجازات اصلي
مقرر نموده بود ،قابل قبول بود  ،زیرا مبنای مجازات بازدارنده به موجب م"17تادیب یا عقوبتي بود که از
طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات تعیین مي گردید".
پس با توجه به احکام ثانویه و اختیارات حاکم اسالمي در برقراری نظم در جامعه ،حاکم مي تواند مجازات
مرگ را برای قاچاقچي تعیین کند.این نظر در نظریه کمیسیون حقوقي دادستاني کل کشور تصریح شده
بود":جرایم مواد مخدر نه از نوع جرایم حق اللهي به معنای خاص است نه از نوع جرایم حق الناسي ،بلکه
از حقوق سلطاني یا حکومتي تلقي مي شود(".نظریه شماره 140/72/12375/12مورخه )72/10/2
م  9مصوبه نیز از عنوان "در حکم مفسد في االرض"استفاده نموده و نه "مفسد في االرض"و این امر
مبین آن است که با قاطعیت نتوانسته قاچاقچي موادمخدر را مفسد في االرض بداندو در واقع با تمسک به
احکام سلطانیه و مجازات بازدارنده آن را توجیه مي نماید .البته این استدالل در ق.م.ا سابق قابل قبول بود
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ولي در ق.م.امصوب  92که بنا بر نص قانوني ،مجازات بازدارنده از عداد مجازات های اصلي حذف گردیده
،این استدالل سالبه به انتفا موضوع است.
بنابراین حکومت نمي تواند در هر موردی به دلخواه کیفر اعدام تعیین نماید.اصل  9قانون اساسي تصریح
دارد که حتي به بهانه ی حفظ استقالل و تمامیت ارضي کشور نمي توان حقوق و آزادی های مشروع افراد
را محدود نمود.اصل  9قانون اساسي ،جرم انگاری های بیهوده یا مجازات های شدید را منع مي
کند(.رحمدل،1391،ص )79حکومت در تعیین مجازات ،آزادی عمل مطلق ندارد.نمي توان به بهانه ی حفظ
نظم واستقرار عدالت در جامعه ،افراد را بدون مبنای شرعي و عقلي به مرگ محکوم نمود و حق حیات ایشان
را نادیده انگاشت.اعدام هایي با وسعت زیاد در جرایم مواد مخدر ،با اصول قانون اساسي در تعارض
است.حکومت در ایجاد زمینه های موجد اینگونه جرایم ،مسوولیت دارد و نمي تواند تنها مسوولیت خود را
با اجرای بي حد و حصر کیفر اعدام ایفا نماید.اجرای کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر ،واقعا با تردید جدی
مواجه است وقتي در قانون اساسي حق حیات انسانها در مرتبه ای هم طراز با استقالل و تمامیت ارضي دانسته
شده است و از مشروعیت برخوردار است ،به واقع ،سلب حق حیات مبنای قانوني و عقالني مي طلبد.
نکته ی قابل ذکر این که طبق م  32مصوبه "احکام اعدام که به موجب قانون صادر مي شوند پس از تایید
رییس دیوان عالي کشور یا دادستان کل کشور قطعي و الزم االجرا است".اختیار تایید یا نقض حکم اعدام به
دو مقام ذکر شده با اصول حقوقي مغایر است زیرا این در مقام فقط حق صدور دستور اجرای حکم را دارند
و تایید یا نقض حکم –که نیازمند اظهارنظر ماهوی است-در حیطه ی صالحیت ایشان نیست و موجب
مخدوش شدن استقالل قاضي مي شود و موجب مي شود که همزمان هم نقش مدعي العموم و هم نقش
قاضي را اجرا کنند که این امر با حقوق دفاعي متهم در تعارض است (.رحمدل،1391،ص ")80حق
تجدیدنظرخواهي" یکي از حقوق مسلم متهم در هر جرمي است که در جرایم مواد مخدر ،علیرغم کیفر شدید
مرگ نادیده انگاشته شده است.کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر،به واقع فاقد مبنای قانون اساسي است ،آن
هم در شرایطي که اکثر محکومین به اعدام در این جرایم،نوجوانان و جواناني هستند که به دلیل تنگناهای
مالي و فقر ،ناگزیر از ارتکاب جرایم مواد شده اند،بدون آنکه درک صحیحي از عواقب رفتار خود و سنگیني
عقوبت پیش رو ،داشته باشند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي با درک ناکارآمدی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و اجرای
بیش از حد متعارف کیفر اعدام برای مرتکبان اینگونه جرایم "،طرح الحاق یک ماده به ق.م .م .م "را ارایه
دادند که در تاریخ 3آذر  95کلیات و یک فوریت آن با رای  147نماینده موافق 21نماینده مخالف و 4نماینده
ممتنع به تصویب رسید و در کمیسیون حقوقي و قضایي مجلس نیز تصویب شد و به زودی برای تصویب
نهایي در صحن علني مجلس مطرح مي گردد .مطابق اظهارات رییس سازمان زندان های کشور میزان افراد
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زنداني شده مواد مخدر 43درصد کل زندانیان است که از این بین 78درصد مربوط به مواد مخدر صنعتي و
22درصد مربوط به مواد مخدر سنتي هستند.

12

وی با انتقاد از زنداني شدن خرده فروش ها ،اذعان نمود که زندان ،جایي برای نگهداری قاچاقچي های بزرگ
است نه خرده فروش هایي که اغلب ،خود ،مصرف کننده هستند.وی با انتقاد از روند مبارزه با قاچاق مواد
مخدر در ایران  ،اظهار نمود ،گویا روند مبارزه در ایران تغییر کرده و به جای شناسایي باندهای بزرگ به
زنداني کردن خرده فروش ها روی آورده شده است.معاون حقوقي قوه قضاییه نیز با درج مصاحبه ای با تیتر
"منع مجازات گرمي ها " اذعان داشت که مقدار مواد مخدر مستوجب اعدام ،باید از 30گرم به بیش از
1کیلوگرم افزایش یابد.وی اعالم نمود ،اغلب کساني که گرفتار مي شوند قاچاقچي اصلي نیستند بلکه به عنوان
حامل و در ازای دریافت مبلغ ناچیزی به عنوان حمل کننده و کانتینر عمل نموده اند.برخي نیز مصرف کننده
هستند که برای مصرف شخصي ،همواره مقداری مواد با خود دارند اینها مصرف کننده هستند و نه قاچاقچي.

13

این ماده که به عنوان م 46و به عنوان ماده واحده مطرح است مقرر مي دارد" :مرتکبین جرایم موضوع این
قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده  ،در صورت احراز یکي از شرایط زیر مفسد في
االرض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال تحصیل شده به وسیله ی جرایم مواد مخدر محکوم مي
شوند و در غیر این صورت حسب مورد ،مشمولین اعدام به حبس درجه  1تا 30سال و جزای نقدی درجه
 1تا دو برابر آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه  2محکوم میشوند:
الف :مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکي از شرکا  ،حین ارتکاب جرم سالح و مهمات گرم کشیده یا به
قصد مقابله با مامورین سالح گرم به همراه داشته باشد.
ب:در صورتي که مرتکب نقش سردستگي (م130ق.م.ا) یا پشتیباني مالي یا سرمایه گذاری را داشته باشد .یا
مرتکب از از اطفال و نوجوانان کمتر از 18سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ :مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون ،سابقه محکومیت قطعي به اعدام یا حبس
ابد یا حبس بیش از 15سال را داشته باشد.
نکته ی قابل تحسین آن است که در این طرح  ،کیفر اعدام به گونه ای تعدیل گردیده که با ضوابط و معیارهای
افساد في االرض قابل تطبیق است ،مسلحانه بودن عمل ارتکابي،نقش سردستگي و سابقه ی محکومیت قبلي
 ،سوء استفاده از نوجوانان و محجورین مالک هایي است که مفهوم افساد را منحصر و محدود مي کند.

 .12به نقل از مصاحبه اصغر جهانگیر مندرج در خبرگزاری مهر مورخه 95/12/23
 .13به نقل از خبرگزاری مشرق مورخه 96/2/3
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نتیجه گیری و پیشنهادها
عادالنه بودن کیفر اعدام از دیرباز ،مورد مباحثه و مناقشه ی نظریه پردازان علوم جنایي بوده است.صرفنظر از
نظرات و دیدگاه های مختلف در مورد این کیفر ،استقرار کیفر اعدام در سیاست تقنیني ایران ،در قالب حد و
قصاص پذیرفتني است،زیرا آموزه های شرعي و فقهي در کشور اسالمي آن را ایجاب مي کند و طبق اصل
4ق.ا قوانین و مقررات باید مطابق موازین شرعي باشد .آنچه که محل اختالف است ،استقرار کیفر اعدام در
ذیل عنوان تعزیرات است که هیچ گونه توجیه شرعي ندارد .مطابق ضوابط حاکم بر تعزیرات ،کیفر اعدام
هرگز نمي تواند در قالب تعزیرات جایي داشته باشد و از آنجا که اغلب جرایم مواد مخدر در حوزه ی تعزیر
است  ،تقنین کیفر اعدام برای مرتکبان آن با اشکال شرعي مواجه است.قریب 30سال است که مرتکبان جرایم
مواد مخدر به استناد مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام – که فاقد پشتوانه ی صحیح قانوني است و
بدعت تقنیني در کشور محسوب مي شود -به کیفر اعدام محکوم مي شوند و ایران را در راس کشورهای
ناقض حقوق بشر،به واسطه ی اجرای وافر اعدام به ویژه در جرایم مواد مخدر قرار داده اند.
فشارهای بین المللي و مطالبه ی افکار عمومي ملي ،موجب شد که باالخره نمایندگان مجلس "طرح تعدیل
اعدام را با عنوان الحاق 1ماده به ق.م.م.م" در مجلس مطرح کنندکه به موجب آن ،فراواني کیفر اعدام ،کاهش
یافته و موارد آن به مصادیقي محدود گردد که بتوان عمل مرتکب را منطبق با عنوان افساد في االرض
دانست.هر چند خود نهاد افساد في االرض ،به عنوان نهاد مستقل در فقه ،فاقد پشتوانه ی مشروع و مستدل
است و تنها به قرینه ی حد محاربه مشروعیت مي یابد ،با این حال مقید نمودن کیفر اعدام در قالب حد افساد
في االرض و برشمردن مالک و معیار برای این تقیید ،قابل تحسین است .هر چند این طرح در کمیسیون
حقوقي و قضایي مجلس تصویب گردیده ولي هنوز در صحن علني مجلس مطرح نشده و وجهه ی قانوني
نیافته است  ،با ان حال موجب امیدواری زندانیاني گردیده که تنها به جرم حمل چند گرم مواد مخدر در
انتظار کیفر مرگ هستند.
لذا پیشنهاد مي گردد:
-1تشریفات قانوني تصویب طرح الحاق 1ماده به ق.م.م.م هر چه سریعتر انجام شده و به عنوان قانون به
عنصر قانوني فعلي جرایم مواد مخدر الحاق گردد.
 -2از آنجا که طبق تبصره ی این طرح  ،مقررات آن در صورت تصویب ،عطف به ماسبق مي گردد و شامل
زندانیاني که در انتظار اجرای کیفر اعدام هستند  ،نیز مي گردد  ،قضات اجرای احکام با تامل،از تسریع اجرای
کیفر اعدام کاسته و به گونه ای عمل کنند که تعداد بیشتری از گرفتاران واجد شرایط از حق حیات اعطا شده
در این طرح منتفع گردند و امکان حیات مجدد بیابند.

92

تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر :از بودهای فقهي تا بایدهای حقوق بشری

 -3قانونگذار با اصالح م286ق.م.ا مصوب92که محدوده ی وسیعي برای عنوان افساد في االرض –که ذاتا به
عنوان نهاد مستقل  ،دارای تشکیک شرعي است-قائل گردیده و آن را به مصادیق متعدد جرایم تسری داده
است ،از فراواني آن کاسته و موارد آن را احصا و معین نمایند تا از تفسیرهای شخصي و تشتت آرا در این
زمینه کاسته شود.
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