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 مقدمه

ی گذشته که بیش از چهار پنجم کشورها یا این مجازات را به سوی الغای مجازات اعدام در دههحرکت جهانی  روندِبا وجود 

روی به سوی الغای مجازات اعدام یا تعلیقِ آن در بسیاری از کشورهای آسیا کُند بوده کنند، پیشاند یا آن را اجرا نمیملغا کرده

ار جرایم مستوجب اعدام افزایش یافته و کشورهایی مثل پاکستان و اندونزی، که چندین است. برعکس، در مالدیو به تازگی شم

 اند. را از سر گرفته آنسال در عمل اجرای اعدام را متوقف کرده بودند، 

ین که این کار نقض آشکار موازویژه در آسیا، با وجود اینتداومِ اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر به

کم عنوان آن را، برای قاچاق المللی حقوق بشر است، موجب نگرانی است. سی و سه کشور و منطقه مجازات اعدام یا دستبین

اند. در بعضی از کشورها، مجازات اعدام برای جرایم مربوط به در آسیا واقع شده هاآناند که بسیاری از مواد مخدر مقرر کرده

مواد مخدر پیوسته در مربوط به به جرایم شود. با وجود این، متهمان دین است، و به ندرت اجرا میفقط نما در قانون مواد مخدر

شوند؛ و شش کشور از این هفت کشور در آسیا قرار دارند: چین، ایران، ویتنام، مالزی، سنگاپور و هفت کشور جهان اعدام می

متهم مواد مخدر فقط در سال  300ایران، برای نمونه، بیش از در   1اکنون، در پی چند اعدام در شش ماه گذشته، اندونزی.

در اندونزی،   2خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است.های پنج سال اخیر گویا بهدرصد اعدام 70ـ80اعدام شدند و  2014

چهارده اعدام انجام شد. این ، 2014به سر آمد و فقط در چهار ماه نخستِ سال  2013ی مجازات اعدام در سال تعلیق پنج ساله

 . دندهرا در منطقه نشان می« مبارزه با مواد مخدر»المللی و حقوق بشر به نام توجهی به حقوق بینتر بیها روند کلّینمونه

 ت اعدام، با قاطعیت با مجازاهاآنهای عضو های حقوق بشر، ائتالف جهانی مبارزه با اعدام، و سازمانالمللی جامعهفدراسیون بین

طورِ مشخص به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر این گزارش که بهمتن کامل کنند. در هر شرایطی مخالفت می

این گزارش جلب توجه از هدف   3.منتشر شد 2015رزه با مجازات اعدام در سال به مناسبتِ روز جهانی مبا پردازددر آسیا می

 هایای با بیشترین اعداممربوط به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در منطقه هایهتوجیها و به قوانین، سیاست

خاطر جرایم مربوط به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر است. به عالوه، این گزارش قصد دارد نشان دهد که اعدام بهجهان به

 المللی حقوق بشر است و بایستی ملغا شود.بینآمیز مواد مخدر، نقض آشکار موازین مواد مخدر غیرخشونت

  

                                                      
 است.هفتمین کشور عربستان سعودی 1

 .80، بند 2014مارس  13(، A/HRC/25/61حقوق بشر در ایران، گزارش به شورای حقوق بشر ) یگر ویژهگزارش 2 

های حقوق بشر است: افغانستان، المللی جامعهی فدراسیون بینهای جغرافیایی مورد استفادهکشور، بر اساس تقسیم 23در این گزارش منظور از آسیا  3

نوبی، سری گاپور، کره جبنگالدش، بوتان، برمه، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، الئوس، مالزی، مالدیو، نپال، کره شمالی، پاکستان، فیلیپین، سن

 النکا، تایوان، تایلند، و ویتنام.
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 . مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر: برخالف موازین حقوقی، در اصول و عمل1

های اصلی المللی اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر مجاز نشمرده است. اکثریت کشورهای جهان که عهدنامهحقوق بین

که  المللی هستندهای موازین بیناند، در قیِد محدودیتی حقوق بشر و مبارزه با مواد مخدر را تصویب کردهزمینهالمللی در بین

های عملی اجرای مجازات اعدام در اکثر کشورهای قوانین مربوط به مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر یا روش

 شمرند.آسیا را مجاز نمی

 المللی حقوقیات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر: نقض موازین بینقوانین دارای مجاز

پیش المللی ی بینچندین عهدنامهدر المللی چارچوب حقوقی در مورد زمان و روش اجرای مجازات اعدام با رعایت حقوق بین

میثاق بین المللی حقوق اجرا شود. مجازات اعدام نباید برای جرایم مربوط به مواد مخدر به موجب آنها که بینی شده است 

و کنوانسیون ضد  1988گردان سال ، کنوانسیون مربوط به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان(ICCPR)  مدنی و سیاسی

 ها هستند.از جمله این عهدنامه( CAT)شکنجه 

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کند. المللی است که از حقوق مدنی و سیاسی محافظت میای بینعهدنامه (ICCPR)میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

گذاری الزم برای تضمین محافظت از ، قضایی و قانوناجراییاند، متعهد به انجام اقدامات هایی که آن را به تصویب رسانیدهدولت

ی عادالنه از جمله این و حق محاکمه یشخصدر کشور خود هستند. حق زندگی، آزادی و امنیت  هاآن رعایتاین حقوق و 

کشور  23از میان   4اند.جهان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده دولتِ 168حقوق هستند. تا به امروز، 

 اند.آسیا، پنج کشور هنوز آن را به تصویب نرسانیده

هایی بر شرایط اجرای طورِ مطلق منع نکرده است بلکه محدودیتمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را به

ها اجرا کرد. این میثاق جنایت« ترینمهم»توان در مورد که این مجازات را فقط میویژه اینمجازات اعدام برقرار کرده است، به

 : مقرر کرده است 6ی در ماده

 از زندگی خودسرانه توانرا نمی فردی هیچ کند.محافظت می حق این قانون از .است هر انسانی از حق ذاتی زندگی برخوردار»

 .کرد محروم

 5«صادر کرد. هاجنایت ترینمهم توان برایرا فقط می اعدام حکم ،نشده ملغا اعدام مجازات که در کشورهایی

میثاق بین المللی رعایتِ ی حقوق بشر سازمان ملل که نهاِد مسؤول نظارت بر ، کمیتههاجنایت« ترینمهم»یف ی تعردرباره

را باید  ٬هاترین جنایتمهم٬عبارت »صراحت اظهار کرده است که حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر اجرای میثاق در عمل است، به

بنابراین، درمورد کشورهایی   6«به این معنا دانست که مجازات اعدام بایستی اقدامی کامالً استثنایی باشد. کنندهمحدود تفسیرِبا 

 ،مستوجب مجازات اعدام جرایم پرشمارِدیگرِ درمیان  که دارای جرایم پرشمار مستوجب مجازات اعدام هستند ـ مثل ایران که

استثنایی  یگونهبهتوان گفت که مجازات اعدام ـ می هستنداعدام  مستوجبدارد که جرم مشخص مربوط به مواد مخدر  17

 شود بلکه عملی معمول است.اجرا نمی

هستند، به « هاترین جنایتمهم»بعضی از کشورها در استدالل خود در این زمینه که جرایم مربوط به مواد مخدر در ردیف 

صراحت اظهار کرده است ی حقوق بشر سازمان ملل بهآورد. اما، کمیتهمی باراند که مواد مخدر بههای اجتماعی اشاره کردهزیان

                                                      
ن آن طوِر نمادیعضو رسمی متعاهد میثاق باشد واجد شرایط نیست، بهکه به عالوه، تایوان، با وجود این که کشور عضو سازمان ملل نیست و برای این  4 

 را در سطح ملی تصویب کرده است. 

 .6ی سیاسی، ماده میثاق بین المللی حقوق مدنی و 5 
 .7)حق زندگی(، بند  6ی ی مادهی عمومی دربارهی حقوق بشر، نظریهکمیته 6
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خود  2013گیرند. این کمیته در ارزیابی سال قرار نمی« هاترین جنایتمهم»ی که جرایم مربوط به مواد مخدر در محدوده

م ها حکمِ اعدام را برای جرایدادگاه»که ی پایبندی اندونزی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ابراز تأسف کرد درباره

و به « گیرندمیثاق قرار نمی 6ی بر اساس ماده ٬هاترین جنایتمهم٬ی کنند که در محدودهمربوط به مواد مخدر صادر می

 مجازاتمستوجب قوانین خود را مورد بازنگری قرار دهد تا اطمینان یابد که جرایم مربوط به مواد مخدر »اندونزی توصیه کرد 

از مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  موثقی حقوق بشر تفسیر نظریات کمیته کهاز آنجا  7«اعدام نیستند.

تنها درمورد اندونزی بلکه هستند، آشکار است که مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر نقض این میثاق است و نه

 ن میثاق حاکم است.های متعاهِد ایدرمورد تمام دولت

 (1988)کنوانسیون مواد مخدر  1988گردان سال کنوانسیون مربوط به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان

ی سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر است که چارچوبی از سه عهدنامه ترین عهدنامهتازه 1988مواد مخدر  کنوانسیون

کشور عضو سازمان ملل، از  185تا به امروز،  کند.ی آن ارایه میکنندهتصویبدر کشورهای مواد مخدر  مبارزه باحقوقی برای 

   اند.را به تصویب رسانیدهکنوانسیون جمله تمام کشورهای عضو آن در آسیا، این 

وند شری تلقی میشمارد که جرم کیفرا برمی مواد مخدراین کنوانسیون فهرستی از اعمال مربوط به تولید و قاچاق  3ـ1ی ماده

« توقیف اموالهای پولی و آزادی، مجازاتهای دیگر محرومیت از هایی... مثل زندان و شکلمستوجب مجازات»و بنابراین 

در  کنوانسیوندر فهرستِ مندرج جرایم مربوط به مواد مخدر  دهد که ارتکابِدر ادامه توضیح می کنوانسیوناین    8هستند.

توان می بنابراین،  9.یافته یا قربانی شدن خردساالنسازمان ، از جمله دخالت گروه تبهکارِاست« ممهویژه به»شرایط خاصی

« ویژه مهمبه» 1988 کنوانسیوندر فهرستِ مندرج ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در شرایط غیر آن، که گرفت  نتیجه

مستوجب مجازات اعدام در میثاق بین المللی حقوق « هایجنایت ترینمهم»و درنتیجه این جرایم در ردیف  شودتلقی نمی

گیرند. با وجود این، اکثر جرایم مربوط به مواد مخدر که در آسیا مستوجب مجازات اعدام هستند، مدنی و سیاسی قرار نمی

، کُند« ویژه مهمبه»را ها هیچ یک از شرایطی که آناز اند و کنوانسیون آمده 3ـ1ی هایی هستند که در فهرست مادههمان

 .برخوردار نیستند

را داشته باشند، هیچ بخشی از  3ـ1ی در فهرست ماده« ویژه مهمبه»حتا درمورد جرایم مربوط به مواد مخدر که این شرایط 

است. از ترین جرایم مربوط به مواد مخدر مقرر نکرده عنوان مجازاتِ متناسب برای مهممجازات اعدام را به 1988کنوانسیون 

اموال هستند، اما در هیچ جای کنوانسیون از  توقیفاند، زندان، جریمه نقدی و/یا هایی که در کنوانسیون ذکر شدهجمله مجازات

معالجه، »عنوان مجازات متناسب نامی نیامده است. درواقع، به جای آن، کنوانسیون به چندین اقدام بازپروری مثل اعدام به

عنوان عنوان پیامد متناسب برای محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر، بهبه« ازپروری یا بازپذیری اجتماعیآموزش، مراقبت آتی، ب

از این درک در بنیاد نشان تجویز این گونه اقدامات بازپروری   10جایگزین یا محکومیت یا مجازات اضافی، اشاره کرده است.

مربوط به مواد مخدر از قابلیت بازآموزی یا معالجه، بازگشت به جامعه و  دارد که محکومان جرایم 1988کنوانسیون مواد مخدر 

 رود.طورِ کامل از دست میناپذیر مجازاتی مثل اعدام بهخاطر ماهیت برگشتپرهیز از تکرار جرم برخوردارند و این امکان به

و دو کنوانسیون دیگر پیش  1988المللی کنترل مواد مخدر ـ بر اساس کنوانسیون مواد مخدر درواقع، رهیافِت کلّی به نظام بین

هدف ]از سه کنوانسیون[ »اظهار کرده است که  سازمان ملل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرماست. « محوردرمان»از آن ـ 

ها ـ از آثار پذیرترین آنویژه آسیبدرد و تسکین رنج و در عین حال محافظت از مردم ـ بهی داروهای ضروری برای کاهش ارایه

                                                      
 .10، بند 2013آگوست  CCPR/C/IDN/O/1، 21ی اندونزی، ی حقوق بشر، مالحظات پایانی دربارهکمیته 7

 .3ـ4ی ، ماده1988 سال گردانروان مواد و مخدر مواد غیرقانونی قاچاق به مربوط کنوانسیون 8 

 .3ـ5ی ، ماده1988گردان سال کنوانسیون مربوط به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان 9 

 .3ـ4ی ، ماده1988گردان سال کنوانسیون مربوط به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان 10 
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ی اکثر کشورهای آسیا نیز این است که هدِف اغلب ابراز شده  11«شده است.احتمالی خطرناک این مواد مخدر کنترل

که برعکس کنند، در حالیو سالمتی اجرا میهای سنگین برای جرایم مربوط به مواد مخدر را به قصدِ ترویج زندگی مجازات

 کند.گذارند که حق زندگی را نقض میمجازاتی را برای جرایم مربوط به مواد مخدر به اجرا می

 المللیکند و بنابراین با هدف نظام بین، یعنی حقِ زندگی را نقض میحقترین مجازات اعدام، حقوق بشر و از جمله اساسی

هیأت »ی روشنی در اطالعیهبه 2014تأمینِ زندگی و سالمتی است، ناسازگار است. این موضوع در مارس کنترل مواد مخدر که 

های کنترل مواد مخدر از جمله کنوانسیون مواد مخدر ( ـ نهادی که برای اجرای عهدنامهINCB« )المللی کنترل مواد مخدربین

 زات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر بیان شد: ها به الغای مجاتشکیل شده است ـ با تشویق دولت  1988

های مجمع عمومی، شورای المللی و قطعنامههای مربوطِ بینالمللی کنترل مواد مخدر، کنوانسیون و پروتکلموضع هیأت بین

ی عضو را که هنوز در گیرد. این هیأت کشورهای مجازات اعدام در نظر میاقتصادی و اجتماعی و نهادهای سازمان ملل را درباره

کند که الغای مجازات اعدام کنند، ترغیب میقوانین ملی خود مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر دارند و اجرا می

  12را برای این جرایم مد نظر قرار دهند.

 های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مجازاتو دیگر رفتارها ضد شکنجه و کنوانسیون 

دیگر رفتارها و المللی است که حق هر فرد را به این که مورد شکنجه یا ای بینعهدنامه( CAT) «کنوانسیون ضد شکنجه»

، مطرح کرده است. کشورهای عضو های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله شکنجه جسمانی و روانی، قرار نگیردمجازات

کشور در  158این کنوانسیون متعهد هستند از شکنجه جلوگیری، آن را ممنوع و اقدام به آن را مجازات کنند. تا به امروز، 

 اند.  کشور آن را تصویب کرده 15کشور آسیا، فقط  23اند. از جهان این کنوانسیون را به تصویب رسانیده

آورد، نقضِ ممنوعیت شکنجه و وارد می اعداممحکومان بهخاطر آسیب جسمانی و روانی که به اعدام، بهگفته شده که مجازات 

رود. اول، شمار میچه در کنوانسیون مطرح شده بههای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بر اساس آندیگر رفتارها و مجازات

ویژه رود و اغلب به روشی بهشمار میمجازاتی ظالمانه و غیرانسانی به مجازات اعدام با محروم کردن قربانی از حق زندگی،

محکومان ی جسمانی است. دوم، شود که معادل شکنجهآورِ اعدام از طریق سنگسار ـ اجرا میچون فرایند عذابظالمانه ـ هم

انند که در غالب موارد ممکن است بیش از گذری شدید جسمانی و روانی را از سر میاغلب در انتظار برای اعدام شکنجه اعدامبه

معنای زوال در شرایطی وحشتناک و احتمالِ اعدام یک دهه به درازا بکشد. در بسیاری از کشورهای آسیا، محکومیت به اعدام به

 مدت است.بدون اطالع قبلی یا اطالعِ بسیار کوتاه

 المللی نقض موازین بین اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در آسیا،

موازین کنند، عالوه بر نقض آن دسته از کشورهای آسیا که مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا می

در قوانین مربوط به مواد مخدر خود، اغلب با روش اجرای مجازات اعدام درمورد محکومان جرایم مربوط به مواد المللی بین

 کنند. المللی دیگری را هم نقض میبینقوقی حموازین  ،مخدر

                                                      
 ،  2ص « ،المللی کنترل مواد مخدرهای بینمواد مخدر از کنوانسیونمقررات سیاست »، ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر 11 

https://www.unodc.org/documents/ungass2016//Drug_policy_provisions_from_the_international_drug_contr
ol_Conventions.pdf 

ه درنظر گرفتن الغای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر ها را بالمللی کنترل مواد مخدر دولتهیأت بین»سرویس اطالعات سازمان ملل،  12 

  «،کندتشویق می
UNIS/NAR/1199, 5 March 2014, https://www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2014/ 
press_release_050314.pdf 

https://www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2014/press_release_050314.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2014/press_release_050314.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2014/press_release_050314.pdf
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اند، از جمله موازین برقرار کرده اعداممحکومان بههایی اساسی را برای محافظت از حقوق تضمین 13چندین نهاد سازمان ملل

افرادی که در   16رسانی.و اطالع 15هایی علیه محرومیت خودسرانه از حق زندگیتضمین 14ی عادالنه و موازین دادرسی،محاکمه

بایستی از  19و معلوالن روانی یا فکری 18زنان حامله و مادران دارای نوزاد، 17پذیر هستند، مثل نوجوانان،وضعیت آسیب

برخوردار شوند. با وجود این، در اکثر کشورهای آسیا که مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر  20 ایمحافظت ویژه

المللی و حقوق بشر به همراهِ مجازات شود و بر نگرانی نسبت به نقض حقوق بینها اغلب رعایت نمیینکنند، این تضماجرا می

 افزاید.اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در آسیا می

 ی عادالنه نقض حق محاکمه

ضمانت کرده است، برای دادرسی آئینِ های تضمین دیگرِ در میانِها را ی عادالنه که دسترسی برابر به دادگاهحق محاکمه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده و  14ی اطمینان از اجرای درست عدالت حیاتی است. این حق، که در ماده

آئین های تضمیندیگرِ مصوب نهادهای مختلف سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفته، از جمله  یاز طریق چندین قطعنامه

 یرد.گمی برائت تا زمان اثبات جرم و حق بازنگری یا تجدید نظر در مرجع باالتر را دربراصل ی در برابر دادگاه، ، برابردادرسی

  21 «ویژه درمورد مجازات اعدام مهم است.ی عادالنه بههای محاکمهتضمین دقیقرعایتِ »ی حقوق بشر اصرار ورزیده که کمیته

المللی تضمین شده، نقض حقوق بین 14ی ی عادالنه که در مادهیت حقوق محاکمهاجرای مجازات اعدام بدون رعا بنابراین،

 رود.شمار میبه

ی عادالنه و کنند، حق محاکمهدر آن دسته از کشورهای آسیا که مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا می

هستند، مستوجب اعدام شود. متهمان به ارتکاب آن دسته از جرایم مربوط به مواد مخدر که موازین دادرسی مرتب نقض می

ی اعتراض به محکومیت خود یا روم هستند و در بسیاری از کشورها از گزینهاغلب از دسترسی به وکیل انتخابی خود مح

 درخواست عفو یا کاهش مجازات اعدام برخوردار نیستند. 

 ی خودسرانه از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر استفاده

ممنوع کرده است.  6ی ی را در مادهصراحت محرومیت خودسرانه از حق زندگمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به

منظور رعایت تعهدِ مذکور در های فراقضایی، فوری یا خودسرانه گفته است که بهی سازمان ملل برای اعدامگر ویژهگزارش

 هاند، باید از جملمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده 6ی ماده

ها را تضمین کنند و از ترین جنایتی عادالنه و محدودیتِ مجازات اعدام به مهمهای مختلف، رعایِت موازین محاکمهتضمین

، عالوه بر نقض دو مورد نخست که در بسیاری از کشورهای مختلف آسیا 22اجرای مجازات اعدام اطمینان حاصل کنند. یِزساهم

شود. نوع جرایم مربوط به مواد مخدر که اجرا می زسات اعدام به روشی بسیار ناهم، مجازاشدح یشرتهای پیشین در بخش

                                                      
 مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل. 13 

 . 59/2005ی ، قطعنامه67/2003ی ، کمیسیون حقوق بشر، قطعنامه50/1984ی ، قطعنامه15/1996ی اجتماعی، قطعنامهشورای اقتصادی و  14

 .59/2005ی قطعنامه ،67/2003 یقطعنامه بشر، حقوق کمیسیون ،50/1984 یقطعنامه اجتماعی، و اقتصادی شورای 15 

 .67/2003ی ، کمیسیون حقوق بشر، قطعنامه64/9198ی شورای اقتصادی و اجتماعی، قطعنامه 16

 .176/67ی مجمع عمومی قطعنامه 17 

 .176/67ی مجمع عمومی قطعنامه 18

 .64/9198ی شورای اقتصادی و اجتماعی، قطعنامه 19 

 .59/2005ی قطعنامه ،67/2003 یقطعنامه بشر، حقوق کمیسیون ،50/1984 یقطعنامه اجتماعی، و اقتصادی شورای 20 

 .59، بند 32ی عمومی ی حقوق بشر، نظریهکمیته 21 

 .14، بند A/67/275، 2012آگوست  9های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، گزارش به مجمع عمومی، ی سازمان ملل برای اعدامگر ویژهگزارش 22 
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؛ مقدار مشخص مواد مخدر برای این که جرم کندتغییر میمستوجب اعدام هستند، از کشوری به کشور در این منطقه به شدت 

 .ترتیبمستوجب اعدام باشد نیز به همین 

که اکثر کشورهای آسیا دیگر مجازات قاچاق مواد مخدر وجود ندارد. و با وجود این سانی ازبرای نمونه، تعریف روشن و یک

کنند، تفاوت بین داشتن و قاچاق اغلب ناروشن و مبهم است. هیچ تعریفِ خاطر صرفِ داشتن مواد مخدر اجرا نمیاعدام را به

ربوط به مواد مخدر وجود ندارد و این وضع منجر ی جرم مستوجب اعدامِ ممعیار یا موجه حقوقی در قوانین مختلف ملی درباره

 شود. ی مجازات اعدام در کشورهای همسایه در آسیا میبه اجرای خودسرانه

 اعدام  الزامی مجازاتِ 

در چندین کشور آسیا، مثل برونئی، ایران، الئوس، مالزی و سنگاپور، بعضی از جرایم مربوط به مواد مخدر مستوجب مجازات 

گذارد و پیش از صدور حکمی مطلق و ی محکومیت الزامی جایی برای اختیار قضایی باقی نمیاعدام هستند. رویهالزامی 

جرم افتادن او در راه ارتکاب ناپذیر مثل مجازات اعدام، امکان را از دادگاه برای درنظر گرفتن وضعیت متهم و دلیل برگشت

ن ارزیابی مورد به مورد شرایط عینی از قضات و تعیینِ مجازات متناسب برای با گرفتن امکا کند.مربوط به مواد مخدر سلب می

کنند، حقوق اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر دارند و اجرا میالزامی مجازات در قانون خود جرم، کشورهایی که 

ی عادالنه و موازین ن حق محاکمهکنند. این رویه، نقض حق زندگی و تضمیمحکومان به مجازات الزامی اعدام را نقض می

ها را اهگیری دادگی مجریه اختیارات تصمیمی قضاییه دارد، زیرا قوهدادرسی است و نیز نشان از مشکلی اساسی در استقالل قوه

 محدود کرده است.  

 نبودِ شفافیت

ن روش برای برقراری شفافیت در های فراقضایی، فوری و خودسرانه مشخص کرده، چندیی اعدامگر ویژههمچنان که گزارش

ی عادالنه، اطالعات مربوط و کافی بایستی در اختیار متهمان ی با حق محاکمهزسااجرای مجازات اعدام وجود دارد. اول، در هم

 یدفاعیهقرار گیرد تا از دادن منابع و زمان کافی به متهم برای تنظیم  هاآنها و وکالی به جرایم مربوط به مواد مخدر، خانواده

 هانآبگیرد که دادستان قصد استفاده از  ها، اسناد و دالیل دیگری را دربراطمینان حاصل شود. این اطالعات بایستی اتهام او

، هاآنهای و خانواده اعداممحکومان بهی روانی ویژه ظالمانه و شکنجهمنظور پرهیز از رفتارِ بهعلیه متهم را دارد. به عالوه، به

این معیارهای اساسی شفافیت ، اماقرار گیرد.  اعداممحکومان بهدر اختیار باید اعدام اجرای موقع پیش از تاریخ وشن و بهاطالع ر

خاطرِ جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم در آسیا، از جمله کسانی که به اعداممحکومان بهدر عمل به ندرت درمورد 

گیرد. شان قرار نمیهایاطالع کافی از پیش در اختیار محکومان یا خانوادهاغلب ها، ای اعدامشود. در اجراند، رعایت میشده

شود، البته درصورتی که اصالً اعالم شود. موارد متعددی از وقوع ها گاهی مخفیانه انجام و فقط پس از وقوع اعالم میاعدام

 اف محکومان وجود داشته است.   ی درخواست استینگیری دربارهناگهانی اعدام پیش از تصمیم

شان، معیار مهمی درمورد ها و وکالیرسانی به زندانیان و خانوادهی اطالععالوه بر این مواردِ نقض معیارهای شفافیت در زمینه

اطالعات ی حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرده است که ی مجازات اعدام وجود دارد. کمیتهرسانی به عموم دربارهشفافیت اطالع

این   23ی دولت از مجازات اعدام از موارد مربوط به حقوق عمومی است و بایستی در اختیار عموم قرار گیرد.مربوط به استفاده

 گویی دمکراتیک ضروری است.ی عمومی و پاسخی آگاهانهی مجازات اعدام برای مباحثهنوع شفافیت درباره

های مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر، اغلب منتشر ویژه اعداماعدام، به هایاما، آمار مربوط به صدور و اجرای حکم

ی کشورهایی که اطالعات عمومی درباره شود. حتا در شمار اندکِمی بندیعنوان اسرار دولتی طبقهشود و گاهی حتا بهنمی

شود. شدگان مشخص میهای اعدامهامندرت این اطالعات تفکیک و نوع اتکنند، بهها در هر سال منتشر میشمار اعدام

                                                      
 .6ـ3، بند 2011آوریل  CCPR/C/101/D/ 1470/2006 ،21ی حقوق بشر، توتاکونوف علیه قرقیزستان، کمیته 23 
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ی اعدام در آمار رسمی های صادر و اجرا شدههای حقوق بشری نشان داده که در بسیاری از موارد، شمار حکمتحقیقات سازمان

 اند .ـ مثل ایران ـ صدها اعدام را اعالم نکرده کم اعالم شده و گاهی

 ردِ جرایم مربوط به مواد مخدر های رایج برای مجازات اعدام درمو. ردّ توجیه2

المللی حقوق بشر را که بر تمام کشورها حاکم است روشنی موازین حقوق بینمجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر به

ت یبا وجود این، اکثرکند. المللی را نقض میی بینهای مربوطهی عهدنامهکنندهآور حقوقی کشورهای تصویبو تعهداتِ الزام

های مختلفی را دهند و استداللبزرگی از کشورهای آسیا به اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر ادامه می

 کنند. برای دفاع از این رویه مطرح می

اعدام شان مستوجب مجازات در قوانینجرایم مربوط به مواد مخدر ی آن دسته از کشورهای آسیا که بر اساس تحلیلی درباره

ی مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر ها در سراسر منطقه چهار استدالل اصلی را برای توجیه ادامهاست، دولت

 کنند:مطرح می

 ی مؤثری علیه جرایم مربوط به مواد مخدر است؛( مجازات اعدام بازدارنده1)

 ؛( مجازات اعدام از حمایت نیرومندِ اجتماعی برخوردار است2)

 ساز است؛ و( مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر با اصول دینی هم3)

 کند.های اجتماعی مواد مخدر کمک میپذیر، در مقابل زیانویژه اشخاص آسیب( مجازات اعدام به محافظت از مردم، به4)

. در ها را پذیرفتتوان آناند و نمیرشناسان قرار گرفتهطورِ جدی مورد تردید کاکه بهها یا حقیقت ندارند یا ایناما، این استدالل

ها برای استفاده از مجازات اعدام درمورد جرایم مربوط به ها و ناموجه بودن آنی نادرستی این استداللادامه، توضیحاتی درباره

 شود.  مواد مخدر ارایه می

 «واد مخدر استی مؤثری علیه جرایم مربوط به ممجازات اعدام بازدارنده»( 1)

گاه به اثبات نرسیده است. به عالوه، مجازات اعدام به ی مجازات اعدام بر کاهش جنایت هیچتأثیر بازدارنده

 پردازد. های محکومان در جرایم مربوط به مواد مخدر نمیانگیزه

کنند، مدعی هستند که این کار را میها که در آسیا مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا بسیاری از دولت

اعدام اشخاصی را که در فکر ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر  مجازاتِ دهند، زیرا شدتِبرای مبارزه با جنایت انجام  می

رایم ی ارایه نشده که نشان دهد مجازات اعدام تأثیر بازدارنده بر جقاطعاما، تاکنون هیچ مدرک و دلیل  دارد.هستند، بازمی

مربوط به مواد مخدر دارد. هیچ اطالعات آماری در دست نیست که ثابت کند مجازات اعدام تأثیر مستقیمی بر کاهش جرایم 

طورِ مسلم ثابت کند خطر احتمالی مجازات اعدام، مرتکبان مربوط به مواد مخدر دارد. هیچ تحقیقی انجام نشده که بتواند به

حمایت  اتکایی برایبه مواد مخدر را از ارتکاب این جرایم بازداشته است. بنابراین، هیچ دلیل قابلیا تکراری جرایم مربوط  بالقوه

از این فرض بنیادین که مجازات اعدام مجرمان را بازخواهد داشت و از جرایم مربوط به مواد مخدر خواهد کاست، وجود ندارد. 

فاوت مهمی در میزان جرایم مربوط به مواد مخدر در کشورهایی که دهد که هیچ تها نشان میدرحقیقت، تحلیل بعضی از داده

شود که کنند، وجود ندارد. درواقع، دیده میکنند با کشورهایی که اعدام نمیمرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر را اعدام می

   24کمتر است.اند، میزان جرایم مربوط به مواد مخدر حتا در کشورهایی که مجازات اعدام را ملغا کرده

                                                      
 ، 2015مه  4، «کندهیچ دلیلی جلوگیری مجازات اعدام از جنایت را اثبات نمی کنترل حقایق:» 24 

http://www.abc.net.au/news/2015-02-26/factcheck3a-does-the-death-penalty-deter3f/6116030 

http://www.abc.net.au/news/2015-02-26/fact-check3a-does-the-death-penalty-deter3f/6116030
http://www.abc.net.au/news/2015-02-26/fact-check3a-does-the-death-penalty-deter3f/6116030
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گیرد هم پیچیدگی دالیل مشارکت بسیاری از افراد را در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده می« تأثیر بازدارنده»دوم، استداللِ 

ای برای افراد در هنگامِ بررسی مشارکت در جرایم مربوط کنندهو هم این موضوع را که خطر مجازات ممکن است عامل تعیین

از ارتکاب چنین جرمی از خطر  بریاشد. بعضی اشخاص ممکن است به این نتیجه برسند که احتمال سودبه مواد مخدر نب

 لحاظِ اقتصادی بهپذیر صحت دارد. برای نمونه، اشخاصی که بهویژه درمورد اشخاصِ آسیبمجازات بیشتر است. این موضوع به

ی اندازِ اقتصاددهند. چشمپایین مربوط به مواد مخدر را تشکیل میاند، شمار بزرگی از مرتکبانِ جرایمِ سطح حاشیه رانده شده

کند حتا اگر خطر ی را عرضه میسودمند حدی محدود است که مشارکت در جرایم مربوط به مواد مخدر خطرِها اغلب بهآن

بوط به مواد مخدر محکوم خاطر جرایم مرها و شرایط اشخاصی که اغلب بهمجازات اعدام نیز مطرح باشد. بدون تحلیل انگیزه

 . غیرممکن استی بازدارندگی واقعی مجازات، از جمله مجازات اعدام، دربارهقضاوت شوند، می

سوم، هیچ دلیل اثباتی در دست نیست که نشان دهد درمورد جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی 

 پروری دارد.بیشتری از پیامدهای دیگر مثل زندان یا باز

 «مجازات اعدام از حمایت نیرومندِ اجتماعی برخوردار است»( 2)

گذارند که از حمایت عمومی برخوردار نیستند، از جمله در ها و قوانینی را به اجرا میها، اغلب سیاستدولت

کنند. عالوه بر این، سنجش واقعی افکار عمومی بسیار بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را ملغا می

رار دارد یا فضای موجود برای ویژه در کشورهایی که اطالعات کمی در دسترس عموم قدشوار است، به

 ی مجازات اعدام محدود است. ی عمومی دربارهمباحثه

کنند که افکار عمومی طرفدار آن است و به این دلیل حق بسیاری از کشورها در آسیا مجازات اعدام را با این ادعا توجیه می

ویژه زمانی که حفظ هیچ قانون یا سیاستی نیست، به دارند مجازات اعدام را ادامه دهند. اما، افکار عمومی توجیه کافی برای

ا کنند، یا بها اغلب برخالف افکار عمومی عمل میالمللی و موازین حقوق بشر مغایر باشد. دولتسیاست مذکور با حقوق بین

بسیاری که در  ی مردم. درحقیقت، کشورهایاعتنایی به خواست عمومی برای اصالحات یا با اجرای قوانینی برخالف ارادهبی

اند و اصالحات قانونی پیش اند، در زمانِ مخالفتِ اکثریت افکار عمومی این کار را کردهسراسر جهان مجازات اعدام را ملغا کرده

 از پیدایش نظریات مترقی اجتماعی رخ داده است. 

مایت عمومی از مجازات اعدام مورد . تحقیقاتی که برای نشان دادن حاست دشوار بسیار عمومی افکار واقعیبه عالوه، سنجش 

که ی نظر عمومی مردم نیستند یا اینی هستند، یا به این دلیل که نمایندهغیرقطعگیرد اغلب جانبدار و ها قرار میاستناد دولت

 گیرند.عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش حمایت عمومی را در نظر نمی

منظور اظهار نظر آگاهانه است. در بیشتر ی مجازات اعدام بهبل اعتماد دربارهیکی از این عوامل، دسترسی عمومی به اطالعات قا

ها ی اجرای مجازات اعدام در دسترس عموم قرار ندارد یا به این دلیل که دولتکشورهای آسیا، اطالعات قابل اعتماد درباره

 کند ناکامل است )مثلتی که دولت منتشر میحاضر به انتشار آمار نیستند )مثل چین و ویتنام( یا به این دلیل که اطالعا

 توانند آگاهانه نظر بدهند.ایران(. درنتیجه، مردم تصور واقعی از اجرای مجازات اعدام در کشورشان ندارند و نمی

تواند بر نظریات عموم مردم اثر بگذارد میزان آزادی بیان و آزادی تشکل آنهاست. اگر مردم در کشوری عامل دیگری که می

ها از بیان آزاد کند، بسیاری از آنخاطر انتقاد از دولت مجازات و تبادل آزاد عقاید را سرکوب میها را بهکنند که آنندگی میز

باشند. چنین وضعی، مخالف ویژه اگر با نظر دولت هایی مثل مجازات اعدام ترس خواهند داشت، بهی موضوعنظرشان درباره

 کند.یابی به نظر آگاهانه را محدودتر میکاهد و توانایی مردم برای دستمتفاوت در جامعه می جای خود، از ابراز نظریاتبه
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 «ساز استمجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر با اصول دینی هم»( 3)

اند ی ادیان نشان دادههای مختلف تفسیر کرد و محققان و رهبرانی از همهتوان به روشدینی را می اصول

 کنند.ها لزوماً از مجازات اعدام حمایت نمیهای دینی آنکه آموزه

در کشورهایی مثل ایران، مالزی و پاکستان در حمایت از اجرای مجازات اعدام از جمله طورِ مشخص شریعت، بهو اصول دینی، 

برای جرایم مربوط به مواد مخدر مورد استناد قرار گرفته و تأکید شده که اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد 

 ساز است. های اسالم هممخدر با آموزه

محققان مختلف دینی تفسیرهای  ع، مثل تمام اصول دینی، قابل تفسیر هستند و رهبران وبا وجود این، اسالم و قانون شر

ویژه درمورد جرایم مربوط به مواد مخدر صحت دارد، چون در شرع هیچ مجازاتی برای متفاوتی از آن دارند. این موضوع به

ی نام برده و آن را ممنوع کرده است، اما از مواد صراحت از نوشیدنی الکلجرایم مربوط به مواد مخدر مقرر نشده است. قران به

خاطر کیفیت اند که چون الکل بهدیگر نامی نبرده است. فقیهان اسالمی تنها بر اساس تفسیر خود نتیجه گرفته ینندهتخدیر ک

مواد مخدر  خاطر همان کیفیت تخدیری بایستی ممنوع شود. ممنوعیتآن ممنوع شده، بنابراین مواد مخدر نیز به تخدیری

اند که مواد رود. بنابراین، بسیاری از محققان اسالمی گفتهشمار نمیی اسالم بهفقط بر اساس تفسیر تعیین شده و حکم اولیه

مخدر نباید مستوجب اعدام باشد، زیرا در این صورت ناقض اصل قرانی خواهد بود که بر اساس آن به زندگی انسان تنها به 

  25توان پایان داد.در شرع می حی صریشدهدالیل مشخص

ای به جطورِ کلّی در اسالم ترغیب نشده است بلکه اند که مجازات اعدام بهبسیاری از محققان مسلمان مالحظه کردهبه عالوه، 

ترجیح بر توبه و بخشش است. پس، الغای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و در پیش گرفتن رهیافتی آن 

  26های اسالم و با آن سازگارتر است.تر نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدر بیشتر مورد حمایت آموزهرانهبازپرو

های اجتماعی مواد مخدر پذیر، در مقابل زیانویژه اشخاص آسیبمجازات اعدام به محافظت از مردم، به»( 4)

 «کندکمک می

 طورِ نامتناسبیها را بهد آننپذیر محافظت کنافراد آسیبکه از جای اینقوانین خشن مواد مخدر در آسیا به

شوند که بیشتر در معرض دستگیری ها اغلب مرتکب جرایمِ سطح پایین میند، زیرا آننکقربانی می

 هستند.

ر از پذیها محافظت از افراد آسیبهای دارای قوانین خشن برای جرایم مربوط به مواد مخدر که هدف آندولتبرخالف ادعای 

شوند در حقیقت همان افراد مشکالت مرتبط با مواد مخدر است، مالحظه شده که اکثر کسانی که قربانی این قوانین خشن می

که، از جمله در مورد ایران و تایلند، آمده است، مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر چنانپذیر هستند. همآسیب

لحاظ ها که اغلب بهشود و آنمراتب قاچاق مواد مخدر اجرا میترین سطح سلسلهاقع در پاییندر واغلب علیه حامالن مواد مخ

 اند، راغب هستند در ازای فرصتی برای پیشرفت اقتصادی خطر دستگیری را بپذیرند.اقتصادی به حاشیه رانده شده

 زنان و قاچاق مواد مخدر 

ها هنگام عبور از آنگیرند، زیرا تصور بر این است که احتمال بازرسی ر میعنوان حامل مواد مخدر قرازنان اغلب هدف جذب به

بیشتری  ترحماند چون گویا عنوان حامل مواد مخدر جذب شدهطورِ مشخص برای کار بهکمتر است. زنان حامله نیز به هامرز

                                                      
(، ژوئیه  death penaltyPenal Reform International, Sharia law and theالمللی جزایی، قانون شرع و مجازات اعدام )اصالحات بین 25

2015. 

 ،دین و مجازات اعدام: فراخوانی برای بررسی، در «مجازات اعدام، رحم و اسالم: فراخوانی برای بازنگری»دکتر خالد ابوالفاضل،  26 
 Dr. Khaled Abou El Fadl, “The Death Penalty, Mercy and Islam: A Call for Retrospection”, in Religion and the 

Death Penalty: A Call for Reckoning, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2004. 
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که زنان از جمله کسانی هستند که در با توجه به این  27شوند.کنند و در بعضی کشورها به مجازات کمتری محکوم میجلب می

های غیرقانونی مثل جرایم ، بیشتر هم در معرض جذب به فعالیتاندشدهلحاظ اقتصادی به حاشیه رانده جهان بیش از همه به

 عنوان منبع درآمد قرار دارند. مربوط به مواد مخدر به

 ویژه کارگران مهاجر و آوارگانها، بهخارجی

، هم اتباع داخلی و هم خارجی در معرض رودر کشورهایی که مجازات اعدام هنوز برای جرایم مربوط به مواد مخدر به کار مید 

رود و جنایتی فراملی است، مشارکت آن قرار دارند. با در نظر گرفتن این واقعیت که قاچاق مواد مخدر از مرزهای ملی فراتر می

کنند، تعجبی ندارد. حتا با در نظر وط به مواد مخدر که مأموران اجرای قانون در آسیا کشف میزیاد افراد خارجی در جرایم مرب

های اعدام که برای جرایم مربوط به مواد مخدر در بعضی از کشورها ـ مثل ایران و اندونزی ـ گرفتن این موضوع، شمار حکم

 تناسبی باالست.طورِ بیشود، بهعلیه خارجیان صادر می

 که مستقیم یا غیرمستقیم باعث داردی صدور حکم وجود شاید مشکالتی بنیادی در رویه تناسبی حاکی از آن است کهاین بی

طورِ معمول زبان دادگاه و روال آن ها ممکن است زبان محلی را ندانند که بهشود. برای نمونه، آنتبعیض علیه افراد خارجی می

کنند تا متهمان به ارتکاب جرم اتهام خود و روال دادگاه را بفهمند و این مسأله ناقض است. بعضی از کشورها مترجم تأمین نمی

المللی حقوق بشر است. عالوه بر این، برای فردی خارجی با منابع محدود مالی، یافتن وکیلی به انتخاب خود موازین حقوق بین

 دگاه ممکن است مشکل باشد.در نظام حقوقی خارجی به منظور اطمینان یافتن از دفاع مناسب در دا

عنوان راهی برای نمایش قدرت سیاسی در های پرسروصدا بهدالیل دیگری مثل محکوم کردن افراد خارجی به اعدام در پرونده

 های اعدام برای افراد خارجی نقش داشته باشد.تواند در توضیح میزان نامتوازن صدور حکمالمللی، نیز میرویارویی با فشار بین

  

                                                      
 شوند.کنند، زنان حامله اعدام نمیدر اکثر کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می 27 
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 ایران
 

 جرایم مستوجب اعدام

 مجازات اعدام الزامی است( 28تولید مواد مخدر(. 

 مجازات اعدام الزامی است( 29 داشتن مواد مخدر(. 

 مجازات اعدام الزامی است( 30 قاچاق مواد مخدر(. 

 است()مجازات اعدام الزامی  31 پذیر به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدروادار کردن کودکان یا افراد آسیب. 

 مجازات اعدام الزامی است( 32ی مربوط به مواد مخدریافتهجرایم سازمان(. 

 مجازات اعدام الزامی است( 33اقدام مسلحانه به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر(. 

 مجازات اعدام الزامی است( 34تکرار محکومیت در جرایم مربوط به مواد مخدر(. 

 مجازات اعدام الزامی است( 35وادار کردن دیگران به مصرف مواد مخدر(. 

  مجازات اعدام الزامی است( 36به جرایم مربوط به مواد مخدر متهم کردن دیگریاقدام به قصد(. 

ی بزرگی از جرایمی که قانون ایران اجرای مجازات اعدام را به میزانی گسترده مقرر کرده است و این مجازات در مورد گستره

ی قضاییه در موردِ سرکوب قاچاق مواد شود. در پی اعالم قوهساالن اجرا میحتا در مورد کمنیستند و « مهمترین جرایم»جزء 

ها، ، شمار اعدام1389ی قانون مبارزه با مواد مخدر در آذر ( و به اجرا درآمدنِ اصالحیه1389)پاییز  2010مخدر در اواخر سال 

ی یافت و هنوز رو به افزایش است. گویا ایران از باالترین میزان سرانهافزایش  شدتبهبه ویژه برای جرایم مربوط به مواد مخدر، 

مردان ایران تأیید خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر است. دولتها هنوز بهاعدام در جهان برخوردار است و اکثریت این اعدام

ها را اعالم اما شمار دقیق این اعدام شوند،شده به جرم مواد مخدر اعدام میدرصد محکومان اعدام 75 ـ 80اند که کرده

 37اند.نکرده

  

                                                      
 .40ی ماده، 8ی ماده، 5ی ، ماده2ی (، ماده1389) 1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  یاصالحیه 28

 .40ی ماده، 8ی ، ماده5ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 29

 .40ی ، ماده12ی ، ماده، 8ی ، ماده5ی ، ماده4ی ماده 30

   .35ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 31

 .18ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 32

   .11ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 33

 .40ی ، ماده9ی ، ماده6ی ، ماده5ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 34

 .35ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 35

 .35ی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 36

 (، 1392فروردین  25) 2013مارس  15« گوید بعضی از قوانین ایران نیز به اصالح دارند،ترین مسؤول حقوق بشر تهران میبلندپایه»یورو نیوز،  37 

www.euronews.com/2013/03/15/tehran-s-top-human-rights-official-says-some-iranian-laws- need-reforming/  

http://www.euronews.com/2013/03/15/tehran-s-top-human-rights-official-says-some-iranian-laws-%20need-reforming/
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 های مختلفشده در سالهای انجامشمار اعدام

 2008 2007 2006 2005 سال

آمار  

 رسمی

آمار  آمار ثبت شده

 رسمی

آمار  آمار ثبت شده

 رسمی

آمار  آمار ثبت شده

 رسمی

 آمار ثبت شده

 موجود نیست 94 هاجمع کل اعدام

 

 

 نیستموجود  117

 

 

 موجود نیست 335

 

 

 موجود نیست 346

های مربوط به اعدام

 مواد مخدر

موجود 

 نیست

 

 

 موجود نیست

 

موجود 

 نیست

 

 

 موجود نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

 موجود نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

 موجود نیست

 

 

 

 2012 2011 2010 2009 سال

آمار  

 رسمی

آمار  آمار ثبت شده

 رسمی

آمار  آمار ثبت شده

 رسمی

آمار  آمار ثبت شده

 رسمی

 آمار ثبت شده

 

 هاجمع کل اعدام

 

 موجود نیست 389

 

 

253 553+ 360 659+ 314 544+ 

 

های مربوط اعدام

 به مواد مخدر

موجود 

 نیست

 

 

موجود  +166

 نیست

 

 

موجود  +172

 نیست

 

 

موجود  +488

 نیست

 

 

351+ 

 

 *2015 2014 2013 سال

 آمار ثبت شده آمار رسمی آمار ثبت شده رسمیآمار  آمار ثبت شده آمار رسمی 

 

 هاشمار کل اعدام

 

 موجود نیست +743 289 +704 369

 

 

694+ 

های مربوط اعدام

 به مواد مخدر

 موجود نیست

 

 

 موجود نیست +325

 

 

 موجود نیست +367

 

 

453+ 

 نیامد.به این معناست که اطالعات رسمی یا قابل تأییدی به دست « موجود نیست»توجه: 

 احتمال بیشتر است. ها بهبه این معناست که شمار  اعدام»+« 

                                                      
 (.1394مرداد  9ـ  1393دی  11) 2015ی ژوئیه 31تا  2015ی ژانویه 1از  *
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  **ی اعدام که در هر سال صادر شده استهای تازهشمار حکم

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 سال

موجود   ی اعدامهای تازهشمار کل حکم

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود  +81 +91 +79 +156

 نیست

 

 

 

برای  ی اعدامهای تازهشمار کل حکم

 جرایم مربوط به مواد مخدر 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

موجود 

 نیست

 

 

 به این معناست که اطالعات رسمی یا قابل تأییدی به دست نیامد.« موجود نیست»توجه: 

 احتمال بیشتر است. ها بهبه این معناست که شمار  اعدام»+« 

 

 المللیهای مربوطِ بینتصویب عهدنامه

 کشور عضو عهدنامه

 1975بله، از سال  ( ICCPRمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ) 

 خیر (CATکنوانسیون ضد شکنجه )

 

 های حفظ مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر توجیه

 اصول دینی

فساد روی »طورِ عمده بر اساس تفسیری سنتی از قانون شرع بنا شده که صدور مجازات اعدام برای نظام حقوقی در ایران به

ساد ف»اند که جرایم مربوط به مواد مخدر کند. چندینِ مقامِ قضایی در ایران از این تفسیر حمایت کردهمیپذیر را امکان« زمین

از جمله وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی که در سال  38آید و مجازات آن بایستی اعدام باشد،به حساب می« روی زمین

                                                      
 بر اساس موارد ثبت شده. ** 

 اعدام مجازات به محکومیت»ها که دادگاه کلیه به 16/9/1367عالی قضائی وقت به تاریخ شورای  43383/1شماره  بخشنامهشبکه اینترنتی آفتاب ،  38

 فی مفسد عنوان انطباق موجب که باشد حدی در مجرم فعالیت که دانست اسالمی موازین با منطبق و صحیح صورتی در را مخدر مواد با رابطه در

 ، 1386تیر  11، «شود. زمین از ای منطقه یا االرض

http://www.aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1183387988p1.php/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%
D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D
8%A6%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 

http://www.aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1183387988p1.php/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://www.aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1183387988p1.php/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://www.aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1183387988p1.php/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
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 مفسد کند،می سلب را آنان انسانی هویت و آلوده را شمارییب هایانسان و توزیع مخدر مواد که کسی» گفت:( 1393) 2014

  39«.است اعدام مستحق و

 تأثیر بازدارنده

مردان ایران مدعی هستند که حفظ مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر تأثیر بازدارنده دارد و جامعه را از دولت

 هک افرادی»کند. رئیس دادگستری استان یزد، محمد حبیبی گفته است: پیامدهای منفی و وخیم قاچاق مواد مخدر حفظ می

ها، سبب کاهش موادمخدر و اعدام»و « .شوند تنبیه شدت به باید دهندمی انتقال معهجا به را ویرانگر و خانمانسوز ماده این

 40«شود.کنترل شدید آن در کشور می

ه شود، بهای سنگین در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر مطرح میعنوان دلیلی برای حکممحافظت از امنیت ملی نیز اغلب به

شوند. افغانستان شود که در مرز افغانستان ـ ایران به قاچاق مواد مخدر متهم میصادر میهایی ویژه در مواردی که علیه افغان

حاضر منبع اصلی گوید قاچاق مواد مخدر درحالیکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگانِ مواد مخدر است و ایران می

روند. ایران مهمی برای ایران و منطقه به شمار می های افراطی است که خطر امنیتیها و گروهتأمین مالی برای تروریست

شود کافی است تا گوید، خطر امنیتی برای این کشور و همسایگانِ آن که در اثر درآمد مالی از قاچاق مواد مخدر تشدید میمی

 مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر توجیه کند.

 المللی بین های مالیتأمین

های ضد مواد مخدر خود دریافت کرده، از جمله از دفتر مقابله با مواد مخدر خاطر تالشمالی و تحسینی که ایران به هایتأمین

مردان ایران فراهم امکان توجیه روش مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر را برای دولت  41(،UNODCسازمان ملل ) و جرم

سازمان ملل، و نیز در روابط دوجانبه از  کرده است. ایران از طریق نهادهای چندجانبه، همچون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم

ها و نیروهای های دیگر برای برنامهند، کمک مالی و کمکدهکشورهای دیگر که به کنترل مواد مخدر در منطقه اولویت می

ی ظرفیت پلیس تجهیزات، آموزش و اطالعات از اروپا در توسعهدریافت مبارزه با مواد مخدر دریافت کرده است.  برای نمونه، 

وده و میزان مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر ایران کمک قابل توجهی کرده است. اما، بحث بر سر این است که این ظرفیت افز

با  خاطر جرایم مستوجب اعداماند، در نهایت دستگیری و محکومیت بهعنوان شرطِ کمک تعیین کردهبه کنندگان مالیتأمینکه 

المللی و افزایش اعدام بنابراین، ارتباط مستقیمی بین کمک بین  42پذیر و تشویق کرده است.نقض موازین حقوق بشر را امکان

و  حامی مالیهای حقوق بشر و دیگران از کشورهای جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران ایجاد شده و باعث شده گروهخاطر به

                                                      
 ، 1393آبان  27، «مواضع مدعیان حقوق بشر را در مبارزه با مواد مخدر قبول نداریم» خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 39

http://isna.ir/fa/news/93082714299/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%
DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D
8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%
A7%D8%AF  

 دی 3 ،«دارد بازدارندگی نقش موادمخدر، قاچاقچیان اعدام: یزد دادگستری کل رئیس» ،جمهوری اسالمی ایرانقضاییه  دادایران، سامانه اینترنتی قوه 40

1393،  http://dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=76867 

های ایران در کنترل مواد مخدر تقدیر از تالش و جرم سازمان مللمواد مخدر  با مقابلهدفتر رئیس »، مواد مخدر و جرم سازمان ملل با مقابلهدفتر  41 

 ،2009مه  20، «المللی شدکرد و خواهان حمایت بیشتر بین

 efforts.html-control-drug-irans-praises-director-amicrepublicofiran/en/unodchttps://www.unodc.org/isl   

، «سازدها: کمک اروپا در مبارزه با مواد مخدر چگونه حکم اعدام و اجرای مجازات اعدام در ایران و پاکستان را ممکن میکمک اروپا به اعدام»ریپریو،  42

 Reprieve, “European Aid for Executions: How European counternarcotics aid enables death . )5، ص 2014نوامبر 

sentences and executions in Iran and Pakistan) 

http://isna.ir/fa/news/93082714299/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93082714299/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93082714299/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/93082714299/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=76867
http://dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=76867
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/unodc-director-praises-irans-drug-control-efforts.html
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المللی حقوق بشر در مبارزه با مواد مخدر ـ مثلِ مواردی که مجازات اعدام های ناقض موازین بینسازمان ملل بخواهند از تالش

  شود ـ حمایت نکنند.میبرای جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا 

 های دیگر حقوق بشری مربوط به مجازات اعدام دغدغه

 پذیرهای آسیبتأثیر نامتناسب بر گروه

های ویژه اقلیتهای محروم، بهطورِ نامتناسبی بر گروهاستفاده از از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران به

های پذیر هستند و از فرصتخاطر فقر شدید آسیبویژه بهها بهاین گروه  43گذارد.، تأثیر میقومی و دینی، مهاجران و زنان

زنند. قاچاق مواد مخدر در ها اغلب از فرط استیصال برای بقا به حمل یا قاچاق مواد مخدر دست میاند. آنبهرهاقتصادی بی

های خشن برای مواد مخدر حل توان از طریق مجازاتمشکل را نمی طورِ مستقیم با فقر ارتباط دارد و اینبسیاری از موارد به

پایین های قاچاق مواد مخدر ردهکرد. قوانین شدید مربوط به مواد مخدر در ایران به دالیل اجتماعی ـ اقتصادی انگیزه

 زنند. پذیر ضربه میطورِ نامتناسبی به قشرهای آسیبپردازند و به این خاطر بهنمی

  متهمان نوجواناعدام 

سال  18صراحت مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به

های حقوق بشر چندین مورد محکومیت و حتا اعدام متهمان نوجوان ـ از جمله شماری از اند ممنوع کرده است. اما، گروهداشته

(، یک 1393فروردین ) 2014اند. در آپریل خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران ثبت کردهـ را به شهروندان جوان افغان

  44سال داشت. 15خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شد؛ او در زمان ارتکاب جرم اتهامی ی افغان در اصفهان بهساله 17شخص 

 های دادرسیی عادالنه و تضمینفقدانِ محاکمه

ی عادالنه و موازین دادرسی در نظام قضایی ایران باعث نگرانی بیشتر از صدور و اجرای مجازات اعدام های محاکمهننبودِ تضمی

برای جرایم مربوط به مواد مخدر است. متهمان به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر اغلب از داشتن وکیل انتخابی خود 

شوند؛ البته اگر اصال این اتفاق از محاکمه از وکیل تسخیری برخوردار میمحروم هستند و گاهی فقط چند دقیقه پیش از آغ

بر مدارک عینی « علم قاضی»ی جرم متهم، مجازات اعدام صادر شده است، چون رغمِ نبود مدارک مثبتهبیافتد. در مواردی، به

اد مخدر را از حق اعتراض به حکم محروم محکومان به جرایم مربوط به مومبارزه با مواد مخدر، به عالوه، قانون  45ارجح است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  14ی نقضِ مستقیم ماده ،ی عادالنه و دادرسیقصور از موازین محاکمه 46کرده است.

 است. 

 

                                                      
ی مجازات اعدام درباره»(، Ensemble contre la peine de mort، در با هم علیه مجازات اعدام )«زنان و مجازات اعدام در ایران»ساناز الستی،  43 

 .71، ص «ایران در

 ، 2014ژوئن  26، «المللی است ـ پیالیایران: اعدام متهمان نوجوان نقض حقوق بین»دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،  44

 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=14780&LangID=F 

 .31، ص «ی مجازات اعدام در ایراندرباره»، در با هم علیه مجازات اعدام، «های اعداموکال در پرونده»حسین رئیسی،  45

 .کنند تجدید نظرتوانند درخواست می مواد مخدراتهام به اعدامان به محکوم، با تصویب آئین دادرسی کیفری جدید، این بیندر  46
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 ایپرونده در من ،2011 و 2009 هایسال بین»
 و مرد دو ـ متهم پنج وکیل مخدر مواد به مربوط

 .شدند اعدام هاآن یهمه. بودم ـ زن سه

 همدان در فقیری بسیار هایخانواده از عده این
 از تن دو. بودند خانواده سرپرست زن سه هر. بودند

 ابد حبس به ترپیش که داشتند همسرانی هاآن
 برای امکانی هیچ زنان این و بودند شده محکوم

 و بود معتاد سوم زن همسر. نداشتند معاش امرار
 د،ش اعدام زنان از یکی وقتی. کند کار توانستنمی

 او دفن یهزینه پرداخت برای پولی اشخانواده
 .نداشت

 از که بود مطرح هروئین کیلوگرم 6 پرونده، این در
 کهاین وجود با. بود شده منتقل همدان به تهران

 راننده داشتند، خبر معامله از پیشاپیش مسؤوالن
 نظر به. نکردند دستگیر را هروئین حامل خودروی

 .کردمی همکاری پلیس با شخص این که رسدمی

 مواد به مربوط جرایم اتهام به که افرادی اغلبِ
 رندگیمی قرار شکنجه تحت شوندمی دستگیر مخدر

 یکی پرونده، این در. کنندمی دروغین اعترافهای و
 بود گفته مدام ولی شده شکنجه من موکل زنانِ از

  .است نداشته خبر غیرقانونی مخدر مواد حمل از که

 در مخدر مواد اتهام به ترپیش منمردِ  موکل دو
 هب و زندان از مرخصی به رفتن با هاآن. بودند زندان
 زندان سال چند اثر در که مالی مشکالت حل قصد
 حمل دیگران برای را مخدر مواد این بود، کرده بروز

 هرگز مخدر مواد اصلی مالک هویت. بودند کرده
 بیشتری تحقیقات کردیم درخواست ما. نشد معلوم
 رد. نشد انجام هرگز تحقیقاتی چنین اما شود، انجام

 همدان انقالب دادگاه کارکنان و دادستان مدت، این
 .«کردند تهدید را من بارها

 اسناد مرکز دادگستری، وکیل رئیسی، حسین
 ایران بشر حقوق

متنِ قانون در مورد بعضی از جرایم مربوط به مواد 

کند. اما، نبودِ مخدر فقط مجازات اعدام را مقرر می

استقالل و شفافیت در نظام قضایی، تشخیص اجرای 

 38ی سازد. مادهالزامی مجازات اعدام را دشوار می

قانون مبارزه با مواد مخدر، امکان درنظر گرفتنِ عوامل 

کند، اما در مورد ن مجازات فراهم میمخففه را در تعیی

مجازات اعدام، درخواست عفو و تخفیفِ مجازات باید به 

ل ی قضاییه ارساکمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه

 شود. 

ی کمیسیون عفو، این کمیسیون را مؤظف به نامهآئین

ی نهادهای رسمی مسؤول )یعنی ستاد دریافت نظریه

رد جرایم مربوط به مواد مبارزه با مواد مخدر در مو

مخدر( برای بررسی کاهش مجازات کرده است. 

را از عفو « ایقاچاقچیان حرفه»نامه همچنین آئین

ی رئیس ها را به عهدهمحروم کرده است و تشخیص آن

ی قضاییه گذاشته است. به عالوه، قضات فسادپذیر قوه

ی قضاییه از قوای دیگر کشور مستقل هستند و قوه

در نتیجه، گاهی، در صورت پرداخت رشوه یا نیست. 

تری برای جرایمی های خفیفاِعمال نفوذ سیاسی، حکم

شود که گویا مستوجبِ مربوط به مواد مخدر صادر می

 مجازات اعدام الزامی هستند.

 سوی کاهش در مجازات اعدام به ویرامکانِ پیش

افرادی در ایران که آشکار از مجازات اعدام حمایت 

کنند، اغلب به سازگاری آن با اصول اسالم استناد می

ها مجازات گویند به اعتقاد آنای دیگر میکنند. عدهمی

اعدام برای جلوگیری از تأثیرهای منفی قاچاق مواد 

مخدر بر جامعه ضروری است. اما، فضای ترس و 

ن با سرکوب آزادی بیان و وحشتی که حکومت ایرا

اغلب حبسِ منتقدانِ رژیم، ایجاد کرده است از 

ی مجازات اعدام جلوگیری ی منطقی دربارهمباحثه

توان سنجید که کسانی کند و در نتیجه مشکل میمی

 از اجرای مجازات اعدام حمایت  علنیطورِ که به
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ود که شمیکنند. با وجود این، مالحظه فقط به حمایت از دولت تظاهر میواقع به درستی این سیاست باور دارند یا کنند بهمی

مختلف رو به تغییر است. ایرانیان سرشناس از جمله  طورِ کلّی به دالیلی استفاده از مجازات اعدام بهافکار عمومی درباره

و بدین  47ات اعدام برای این جنایت نشوندکنند خواهان مجازهای قربانیان قتل درخواست میهنرمندان و بازیگران از خانواده

مت کردِ استبدادی و فاسد حکو، نارضایتی رو به رشد از عملعالوه بر اینکنند. جای انتقام کمک میوسیله به ترویج بخشش به

لت از کردهای دوها و عملهای نهادهای دولتی کمک کرده و باعث شده بسیاری از ایرانیان سیاستبه افزایشِ آگاهی اشکال

  جمله در مورد مجازات اعدام را مورد تردید قرار دهند. 

المللی بر ایران برای توجه به موارد زیاد نقض حقوق بشر در کشور، از جمله استفاده از مجازات ی بینبه عالوه، فشار جامعه

  48ها شده است.اعدام و اجرای آنهای ی امکان کاهش حکممردان ایران دربارهاعدام، گویا منجر به ابراز نظرهایی از دولت

ی مجازات اعدام ندارد و تاکنون هیچ اقدام هی قضاییه رسماً اعالم کرده است که طرحی برای کاهش گسترحال، قوهدرعین

مردان حاکی از یا این اظهارات متضاد دولت  49مشخصی برای کاهش مجازاتِ جرایم مربوط به مواد مخدر صورت نگرفته است.

 نیستند. واقعیکه اظهارات مربوط به کاهش استفاده از مجازات اعدام نبودِ توافق عمومی در حکومت است یا این

 به مواد مخدر ـ ایران مربوطقوانین مربوط به جرایم 

o (1376) آن به موادی الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99642?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86 %D9%88%D9%8
6%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20 %D8%A8%D8%A7%20%D9%
85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE- %D8%AF%D8%B1  

o (1389) 1376مصوب  قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر یاصالحیه 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789916?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%
86%20 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20 %D9
%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 

  

                                                      
 بر اساس قوانین ایران، خانواده مقتول حق دارد در صورت محکومیت قاتل، خواهان اعدام او شود. 47 

  ، 1393آذر  16، «حتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقیان مواد مخدر خبر دادی قضاییه از ادبیر ستاد حقوق بشر قوه»ی اعتماد، روزنامه 48

http://etemadnewspaper.ir/1393/09/16/Main/PDF/13930916-3126-13-11.pdf 

 ، 1394شهریور  8، هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییهخبرگزاری فارس،  49 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940608000876 
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 ها توصیه

 جرایم مربوط به مواد مخدر دارندهایی که هنوز در عمل و قانون مجازات اعدام را برای به دولت

o :مجازات اعدام را برای تمام جرایم ملغا کنید. تا آن زمان 

 های اعدام را معلق کنید؛ ها و صدور حکمی اعدامفوری همه •

المللی به تعریف موازین بین« هاترین جنایتمهم»شمار جرایمی را که مستوجب اعدام هستند فقط به  •

 حقوق بشر محدود کنید؛

 ازات الزامی اعدام را در موارد جاری ملغا کنید؛مج •

 ویژه جرایم مستوجب اعدام، اطمینان حاصل کنید؛از وجود تعریف روشن برای تمام جرایم، به •

 ی مستوجب مجازات اعدام پرهیز کنید؛ از تعریف جرایم تازه •

 معاضدت قانونی در اختیار متهمان ناتوان از پرداخت هزینه وکیل قرار دهید؛  •

ی عادالنه و تضمین موازین دادرسی، از جمله حق استیناف المللی حقوق بشر مثل محاکمهه موازین بینب •

 تر، احترام بگذارید؛ در دادگاه عالی

 های اعدام اطمینان حاصل کنید؛ از انجام بازنگری واقعی و سریع در حکم •

اند، تضمین اعدام محکوم شده ی کسانی که بهحق درخواست عفو یا کاهش ضروری مجازات را برای همه •

 کنید؛

 اطمینان پیدا کنید؛ اعداممحکومان بهاز وجود شرایط انسانی در بند  •

های اعدام صادر و اجرا شده در سال به تفکیک جنسیت، سن و اتهام آمار کامل و منظمی از شمار حکم •

 فراهم شود؛ی موضوع ی آگاهانه عمومی دربارهکیفری منتشر کنید تا امکان مباحثه

های ی اعدامگران ویژهی سازمان ملل دعوت کنید و به پذیرشِ درخواست دیدار گزارشاز کارشناسانِ ویژه •

های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز اولویت فراقضایی، فوری و خودسرانه، و شکنجه و رفتار و مجازات

 بدهید؛

درخواست های نامههای فوری و ز جمله فراخوانهای کارشناسان ویژه سازمان ملل، ابه یک یکِ نامه •

 های سریع و واقعی بدهید؛ها، جوابتوضیح، با در نظر داشتنِ فوریت نامه

o  .به پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بپیوندید 

 آن ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو و ناظر، بهالمللیبینی به جامعه

o کنند، بیافزایید؛ی مدنی که برای هدف الغای مجازات اعدام فعالیت میبر حمایت از ابتکارهای جامعه 

o های در دستورِ کار ها در موضوعمسایل مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات اعدام را در چارچوب بحث

های فراقضایی، فوری و ی اعدامگران ویژها گزارشب متقابلوگوهای ویژه در گفتشورای حقوق بشر سازمان ملل، به

 ی موضوعهای دوساالنه درباره، و نشستهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزخودسرانه، و شکنجه و رفتار و مجازات

 مجازات اعدام مطرح کنید؛ 

o در بررسی( های عمومی ادواریUPRکارنامه )اند:علق یا ملغا نکردهی کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را م 
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 طورِ ویژه مطرح کنید؛طورِ کلّی و مجازات اعدام را بهموضوعِ اجرای عدالت کیفری را به •

در سازگاری با موازین عنوان گام نخست در جهت الغای مجازات اعدام، توصیه کنید که کشورها، به •

مجازات الزامی اعدام را محدود و « هاجنایتترین مهم»فقط به را شمار جرایم مستوجب اعدام المللی، بین

 ؛کننددر موارد جاری ملغا 

های ظالمانه، های فراقضایی، فوری و خودسرانه، و شکنجه و رفتار و مجازاتی اعدامگران ویژهبه گزارش

 غیرانسانی یا تحقیرآمیز

  خواهان دیدار از کشورهای مجریِ مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر به منظورِ تحقیق

 رعایتویژه با توجه به ی قوانین جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات اعدام، اجرای آن در عمل، بهدرباره

 رسی، بشوید.های موازین دادی عادالنه و تضمینالمللی حقوق بشر و محاکمهموازین بین

 ی اروپا و کشورهای عضو آنبه اتحادیه

o  دیدارهای دوجانبه  چارچوبرا در  مجازات اعدام، موضوع مجازات اعدامی ی اروپا دربارهرهنمودهای اتحادیهبر اساس

 با کشورهای ثالث مطرح کنید؛

o در اختیارشان  اطالعاتدهید و کنند، کمک فنی بفعالیت می مجازات اعدامهایی که در جهت کاهش یا الغای به دولت

 ؛بگذارید

o و آموزش قضایی و پیگرد قانونی در تمامِ  حقوق بشرای و عمومی های مربوط به گسترش آموزش حرفهاز تالش

 ، حمایت کنید؛ مجازات اعدامویژه در کشورهای مجریِ کشورها، به

o کنند، بیافزایید؛دام فعالیت میی مدنی که برای هدف الغای مجازات اعبر حمایت از ابتکارهای جامعه 

o های ضد مواد مخدر را های مالی و کمک به برنامهی حمایت، کلیهنشده استگویی برقرار کارهای پاسختا زمانی که راه

بُردهای شاملِ مجازات اعدام در مورد جرایم ها برای حمایت از راهمتوقف کنید تا اطمینان پیدا کنید که از این کمک

 شود؛ مواد مخدر استفاده نمی مربوط به

o های ضد مواد مخدر را به تعهد اجرا نکردن مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد های مالی آینده به برنامهکمک

 مخدر مشروط کنید و در صورت نقض این شرایط، به تأمین کمک مالی پایان دهید؛

o ها کمک کنید؛ق و به این برنامههای بازپروری برای کاربران مواد مخدر را تشویبرنامه 

o گردان مثل خشخاش، حمایت کنید.ی اقتصادی در مناطق وابسته به کشت گیاهان رواناز ابتکارهای پایدار توسعه 

 مواد مخدر و جرم سازمان ملل مقابله با به دفتر 

o و ترویج و حمایت از حقوق  ملل سازمان مرج و مخدر موادمقابله با  دفتر» با عنوانی 2012گیری سال گزارش موضع

 را به اجرا بگذارید؛« بشر

o ها کمک کنید؛های بازپروری برای کاربران مواد مخدر را تشویق و به این برنامهبرنامه 

o های ضد مواد مخدر را های مالی و کمک به برنامهی حمایت، کلیهنشده استگویی برقرار کارهای پاسختا زمانی که راه

بُردهای شاملِ مجازات اعدام در مورد جرایم ها برای حمایت از راهمتوقف کنید تا اطمینان پیدا کنید که از این کمک

 شود؛ مربوط به مواد مخدر استفاده نمی
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o به تعهد اجرا نکردن مجازات اعدام برای جرایم مربوط شروط مهای ضد مواد مخدر را های مالی آینده به برنامهکمک

 به مواد مخدر کنید و در صورت نقض این شرایط، به تأمین کمک مالی پایان دهید.

 ی مدنی به جامعه

o از فرصت نشست ویژه( ی مجمع عمومی سازمان مللUNGASSدرباره ) برای جلب  2016ی مواد مخدر در سال

، از جمله مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد «مبارزه با مواد مخدر»در ارتباط با توجه به نقض حقوق بشر 

 مخدر، استفاده کنید؛

o ی مجازات اعدام بیافزایید؛سازی عمومی دربارههای آگاهبه برنامه 

o های غیردولتی فعال در زمینهبین سازمان( ی اصالح سیاست مواد مخدرhttp://idpc.net/members و )

-http://www.worldcoalition.org/Memberهای فعال در راه الغای مجازات اعدام )ازمانس

organizations.html.هماهنگی برقرار کنید ) 

 

 در اینجا:  شناسی و منابع دیگرکتاب

https://www.fidh.org/IMG/pdf/asia_death_penalty_drug_crimes_fidh_wcadp_report_oct_2015_pdf.pdf 
      69ـ74 هایفحهص

 ربوط به مواد مخدر در آسیانقشه: مجازات اعدام برای جرایم م

 شود قرمز: اعدام اجرا می

 سبز: اعدام ملغا شده است 

 سال گذشته اعدام انجام نشده است  10نارنجی: الغا در عمل؛ در 

 عالمت مرگ: جرایم مربوط به مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام 

  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/asia_death_penalty_drug_crimes_fidh_wcadp_report_oct_2015_pdf.pdf
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